
                       

 Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal                       

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

 

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal  
Szervezési, Hatósági és Vagyongazdálkodási Osztály 

 

 

 

közterület-felügyelői  
 

munkakör betöltésére.  
 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
 

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  
 

Foglalkoztatás jellege:  
 

Teljes munkaidő  
 

A munkavégzés helye: 
 

Veszprém megye, 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.  
 
Munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
 

Közterület rendjének felügyelete, ellenőrzése. 
 
Ellátandó feladatok: 
 

Ellátja a közterületek rendjének felügyeletét, gondoskodik az Önkormányzat 
környezetvédelemmel kapcsolatos rendeletében megfogalmazott követelmények 
betartatásáról.  
Ellenőrzi a közterület-foglalási engedélyekben megszabott feltételek és előírások teljesülését.  
Ellenőrzi a közterület-bontási engedélyekben megszabott feltételek és előírások teljesülését.  
Elvégzi a tilosban parkoló gépjárművek tulajdonosainak helyszíni bírságolását.  
Részt vesz a Rendőrséggel közös intézkedésekben.  
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 
 

- Magyar állampolgárság, 
- Cselekvőképesség, 
- Büntetlen előélet, 
- A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012 (III.7.) 

Korm.rendelet 1. számú mellékletének 30. pontja alapján: az I. besorolási 
osztályban: felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettség; vagy 
felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati másodfokú 
szakképesítés, II. besorolási osztályban: közszolgálati szakképzettség; vagy 
középiskolai végzettség és közszolgálati szakképzettség; vagy középiskolai 
végzettség és közterület-felügyelői vizsga 

- 1-3 év szakmai tapasztalat 
-  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  
- B kategóriás jogosítvány 

 
 
 



 
Elvárt kompetenciák:  
 

- Önálló munkavégzés, terhelhetőség, erős stressz-tűrés, gyors helyzetértékelő-
képesség, képesség a csapatmunkára, pontosság, precizitás. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 

- fényképes, szakmai önéletrajz 
- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i) 
- 30 napnál nem régebbi, a közszolgálati jogviszony létesítésére kiadott (Kttv. 

39. § (1) bek.) erkölcsi bizonyítvány 
- hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléshez  
- hozzájáruló nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásához 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja:  
 

A pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 10. 
 
 

A pályázatok benyújtásának módja:  
 
 

-  Postai úton: 
A pályázatnak a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 
megküldésével (8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. ) 

 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
1/3531 /2022 ., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelői ügyintéző 

 
- Elektronikus úton: 

  Sáriné Horváth-Lamperth Nikoletta részére a hr@balatonfured.com e-mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
 

www.kozigallas.gov.hu     
 

Balatonfüred, 2022. június 13. 


