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Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat

parkolóőr
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Parkolásra fenntartott területet ellenőrzi, és az ehhez szükséges adminisztrációs
munkákat végzi. Biztosítja a tárolt gépjárművek biztonságát, és az előre meghatározott
szabályok betartását. Feladatai: az adott területre vonatkozó fizetési szabályok,
határidők egyeztetése és ellenőrzése; a parkolás szabályosságának ellenőrzése; a
parkoló gépjárművek ellenőrzése; a parkolást igazoló okmányok ellenőrzése; a parkoló
jegyek időadatainak leolvasása és rögzítése; videofelvétel, kép készítése a
szabálytalanul parkoló járművekről; az ügyfél tájékoztatása a parkolási időtartamról, a
pótdíjfizetési kötelezettségről és annak módjáról; a parkolási bizonylatok kezelése, a
pénzbedobós parkolóautomaták kiürítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=511821
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• Középiskola/gimnázium, érettségi,
• B kategóriás jogosítvány,
• magyar állampolgárság, cselekvőképesség
•
büntetlen előélet (20.§ (2) bekezdés a.) és d.) pont, valamint (2d) és (2e)
bekezdése szerint)
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú képesítés, közterületfelügyelői vizsga,
• Német nyelvből középfokú B típusú általános nyelvvizsga, alap szintű
nyelvtudás,
• Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű
nyelvtudás,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•

Önéletrajz, végzettségeket igazoló okmányok másolata, érvényes hatósági
erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy a
pályázati anyagát a pályázat elbírálásábmegismerhessék, illetve abba
betekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Attila alpolgármester
nyújt, a 0656/568-455 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat címére
történő megküldésével (5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
CSP/3089/2020 , valamint a munkakör megnevezését: parkolóőr.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.cserkeszolo.hu - 2020. július 25.
• www.profession.hu - 2020. július 25.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató
által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot
kiíró szerv felel.
admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=511821
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Nyomtatás
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