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 CÍMZETES FŐJEGYZŐJÉTŐL 

 
 

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI 
HIVATALA 

PÁLYÁZATOT HÍRDET  
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ 
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 

 
Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság, 
- cselekvőképesség 
- büntetlen előélet, 

- közszolgálati szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és 
közszolgálati másodfokú szakképesítés, közszolgálati középiskolai végzettség; vagy 
középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség 
és közterület-felügyelői vizsga, 

- „B” kategóriás jogosítvány. 
 
Előnyt jelent: 

- közigazgatási alap és szakvizsga 
- szakmai gyakorlat.  

 
Ellátandó feladatok: 
A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez kötött 
tevékenység szabályszerűségének vizsgálata. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó 
jogszabály által előírt tiltott tevékenység megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, 
illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet, a 
közrend, a közbiztonság és az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó 
jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében. Közreműködés állat-egészségügyi és 
ebrendészeti feladatok ellátásában.  
 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot, 
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul 
- a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséget vállalja 
-  nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben 

nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt 
-  a pályázó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó 

gondnokság alatt 
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A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. január 05. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. január 12. 
 
 
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 
 
A pályázatokról a benyújtásra előírt határidőt követően a Címzetes Főjegyző dönt. 
 
Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv., 
valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján történik. 
A pályázatot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város címzetes főjegyzőjéhez (8900, Zalaegerszeg, 
Kossuth u. 17-19.) kell benyújtani. 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi 
szakreferenstől kérhető ( 92/502-121). 


