JAVASLAT
az Ózd Városi Rendészet
vezetői kinevezésére vonatkozó pályázati felhívás
kiírására

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő:
Ózd, 2016. április 28.

Hatósági és Szociális Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!
Fodor Gábor, az Ózd Városi Rendészet vezetője 2016. április 25-én
írásban tájékoztatott,

hogy 2016. június 26. napjával a két hónap

lemondási időt figyelembe véve lemond közszolgálati jogviszonyáról.
Erre tekintettel szükségessé válik pályázat kiírása a Rendészet vezetői
munkakörének betöltésére.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az Ózd Városi Rendészet vezetői
munkakörére benyújtott pályázatok elbírálására hozzon létre három tagú
bizottságot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázati felhívást a határozat
1. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá, valamint a pályázatokat
véleményező bizottság tagjait válassza meg.

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
....../2016. (IV.28.) határozata
az Ózd Városi Rendészet vezetői kinevezésére vonatkozó pályázati
felhívás kiírásáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
1) A Képviselő-testület az Ózd Városi Rendészet vezetői beosztásának
ellátására pályázatot ír ki a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal.
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Hatósági és Szociális Osztály
vezetőjét a pályázati kiírás közzétételére és az eljárás
lebonyolítására.
3) A Képviselő-testület a pályázók meghallgatására és a pályázatok
véleményezésére bizottságot hoz létre, melynek tagjává
- ……………………………..-t
- ……………………………. –t és
- …………………………….. –t
jelöli ki.
Határidő:
A pályázat közzétételére: a döntést követően
Az eljárás lebonyolítására: 2016. június 26.
Felelős:
Hatósági és Szociális Osztály,

1. melléklet a ……/2016. (IV.28.) határozathoz
Ózd Város Önkormányzata
a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Ózd Városi Rendészet
rendészet vezető
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan ideig tartó közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
3600 Ózd, Zrínyi út 5.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:








Felügyelők és adminisztrátor munkájának szervezése, ellenőrzése,
rendszeres értékelése,
a felügyelők munkájával kapcsolatos bejelentések, panaszok kivizsgálása,
szolgálati rend, beosztás meghatározása,
a munkafegyelem és a munkavégzés feltételeinek biztosítása,
rendszeres kapcsolattartás és tájékoztatás a felügyeleti és együttműködő
szervek irányában,
a szervezet működéséhez előírt szabályzatok, utasítások kidolgozása,
együttműködés a szervezetnél működő érdekképviselettel.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről 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.)
Kormányrendeletben előírt felsőfokú végzettség,
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
B kategóriás jogosítvány,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:






A 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet 8.§ alapján készített fényképes,
szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy az arra
vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi
bizonyítványt kérelmezte),
hozzájárulás a személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggésben történő kezeléséhez ,
a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy:
a) nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, b)
kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll
fenn,
c) nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt
közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
d) a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. június 27. napján tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bézsenyi Bernadett nyújt, a
48/574-111-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatot Ózd Város Polgármesteréhez 3600 Ózd,
Városház tér 1. szám alá lehet benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni
az „Ózd Városi Rendészet vezető” megnevezést.
 Személyesen: Ózd Város Önkormányzata 3600 Ózd, Városház tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani. A pályázat kiírója a közszolgálati jogviszony
létesítésekor 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat
eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.ozd.hu - 2016. május 3.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 3.

