Biharkeresztes Város Képviselő- testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatala
mezőőr (2 fő)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
„a mezőőr működési területén jogosult és köteles: a) az őrzött vagyont veszélyeztető vagy
károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személy azonosságának igazolására, a
jogellenes cselekmény abba hagyására és terület elhagyására felszólítani; b) azt a járművet,
amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen
szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban
tartózkodókat igazoltatni; c) azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön lévő
szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti a legközelebbi rendőri szervhez
bekísérni; d) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett
terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a
legközelebbi rendőri szervnek átadni; e) a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül
talált állatot a tulajdonosnak átadni.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:




Szakmunkásképző intézet,
B kategóriás jogosítvány,
magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 sörétes lőfegyvervizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:



végzettséget igazoló okirat másolata
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a benyújtott
kérelmet igazoló űrlap másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2010. március 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barabás Ferenc polgármester nyújt, a
06-54-430-001 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Biharkeresztes Város Képviselő- testülete címére
történő megküldésével (4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14631/2010, valamint a munkakör megnevezését: mezőőr (2 fő).
 Személyesen: , Hajdú-Bihar megye, 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. március 2.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Biharkeresztes város honlapja - 2010. február 12.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.biharkeresztes.hu honlapon
szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. február 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

