
Taksonyi Polgármesteri Hivatal  

                         
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 

bekezdése alapján  

pályázatot hirdet 

Taksonyi Polgármesteri Hivatal  

 

Közterület-felügyelő  

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2335 Taksony, Fő út 85.  

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 

rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

1. sz. Melléklet 30. Közterület-felügyelői feladatkör II. besorolási osztályban  

Ellátandó feladatok: 

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez kötött 

tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterület rendjére és tisztaságára 

vonatkozó jogszabály által előírt tiltott tevékenység megakadályozása, megszakítása, 

megszűntetése, illetve szankcionálása. Az önkormányzati rendeletek közterülethez 

kapcsolódó szabályainak betartása. Közreműködés a közterület, az épített és a 

természeti környezet, a közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon 

védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának 

ellenőrzésében. Közreműködés állat-egészségügyi, ebrendészeti és 

környezetvédelmi feladatok ellátásában. A gyomnövényes, gazos ingatlanok 

felderítése, az allergiát okozó gyomok elterjedésének időbeni megakadályozása, a 

mulasztókkal szembeni eljárás kezdeményezése.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 



Közterület-felügyelői feladatok.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati 

tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Taksony 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 2/2016. (II. 25.) 

rendeletének rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Magyar állampolgárság, 

         Cselekvőképesség, 

         Büntetlen előélet, 

         Középiskola/gimnázium,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         Közterület-felügyelői vizsga, vagy vállalás annak megszerzésére.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,  

         Közterület-felügyelői vizsga,  

         Közigazgatási alapvizsga,  

         B kategóriás jogosítvány, saját tulajdonú személygépkocsi.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         45/2012. Korm.rend. 1. mellékletben meghatározott önéletrajz,  

         Képesítést tanúsító okiratok fénymásolata,  

         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igényléséről 

szóló átvételi igazolás,  

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak 

a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.  

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

történő megküldésével (2335 Taksony, Fő út 85. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/2083-

1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő.  



vagy 

         Elektronikus úton Tóth István részére a munkaugy@taksony.hu E-mail 

címen keresztül  

         Személyesen: Tóth István, Pest megye, 2335 Taksony, Fő út 85.   

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatok tartalmi és formai szűrést követően személyes meghallgatáson vesznek 

részt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 10.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.taksony.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. Az elbírálás 

eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. Saját tulajdonú személygépkocsi 

hivatali célú felhasználásának költségeit térítjük. A kinevezés feltétele az 

egészségügyi, fizikai és pszichológiai alkalmasság a 78/1999. (XII.29.) Eüm-BM 

együttes rendeletben foglaltak szerint. A közterület-felügyelői tanfolyam költségeit 

- tanulmányi szerződés kötése mellett – a munkáltató átvállalja.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.taksony.hu 

honlapon szerezhet.  
 


