
Váci Polgármesteri Hivatal  
                        

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 
bekezdése alapján 
pályázatot hirdet 

Váci Polgármesteri Hivatal  
 

Közterület-felügyel ő 

munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony id őtartama:  

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:  

Pest megye, 2600 Vác, Március 15. tér 11. 

A közszolgálati tisztvisel ők képesítési el őírásairól szóló 29/2012. (III. 
7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betölt ője által ellátandó 
feladatkörök:  

1. számú melléklet 30. Közterület-felügyelői feladatkör 

Ellátandó feladatok:  

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott 
engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység 
szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára 
vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, 
megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. 
Közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet 
védelmében. Közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok 
megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében. 
Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében. Közreműködés a 
köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. 
Közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában. A 



mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű 
használatának és birtoklásának ellenőrzése. 

A munkakörhöz tartozó f őbb tevékenységi körök:  

Közterület-felügyelői tevékenység 

Jogállás, illetmény és juttatások:  

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásáról szóló 36/2001. (X.15.) 
sz. önkormányzati rendeletben, valamint a 2/2010. (II.26.) sz. Egységes 
Közszolgálati Szabályzatban foglaltak rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:  

�         Magyar állampolgárság, 
�         Cselekvőképesség, 
�         Büntetlen előélet, 
�         Középiskola/gimnázium, 
�         B kategóriás jogosítvány, 
�         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
�         Rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű 

más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr 
szakközépiskolai határrendészeti szakiskolai végzettség; 
középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel 
egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendészeti 
szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi 
szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői 
vizsga, 

�         Egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:  
�         főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett szaknyomozó 

vagy szervező szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű 
katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd 
intézménynóben) szerzett határrendészeti és védelmi vezetői, 
illetve azzal egyenértékű szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai 
szintű végzettség és a rendészeti felsőoktatásban szerzett 
szakképesítés; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és 
közterület.felügyelői vizsga, 

�         azonos munkakörben szerzett 1-3 év szakmai gyakorlat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  



�         a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti 
önéletrajz, 

�         iskolai végzettséget/képesítést igazoló bizonyítvány/oklevél 
másolata, 

�         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
�         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kinevezés esetén a 

vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz, 
�         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati eljárásban rész 
vevő személyek a pályázati anyagot megismerhessék, abba 
beletekinthessenek, 

�         - a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll fenn vele szemben a Ktv. 
84. §, 85. § és a 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 6. § 
bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok. 

A munkakör betölthet őségének id őpontja:  

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje:  2016. augusztus 15. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a Váci Polgármesteri Hivatal címére 

történő megküldésével (2600 Vác, Március 15. tér 11. ). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: 110-124/2016. , valamint a munkakör megnevezését: 
Közterület-felügyelő. 

vagy 
�         Elektronikus úton Deákné dr. Szarka Anita jegyző részére a 

jegyzo@varoshaza.vac.hu E-mail címen keresztül 
vagy 

�         Személyesen: Deákné dr. Szarka Anita, Pest megye, 2600 Vác, 
Március 15. tér 11. földszint 33. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendj e: 

A kinevezésről személyes meghallgatást követően a jegyző dönt. 
Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatok alapján 
alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. 

A pályázat elbírálásának határideje:  2016. augusztus 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         www.vac.hu - 2016. július 21. 



A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www,vac,hu 
honlapon szerezhet.  
 


