
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

 

mezőőr munkakör betöltésére 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege:  

teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 

Bács-Kiskun megye, 6032 Nyárlőrinc közterülete. 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 

1997. évi CLIX. törvény 23. §-ában, valamint a 2012. évi CXX. törvényben 

meghatározott feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint.  

 

Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

 8 általános, 

 B kategóriás jogosítvány, 

 fegyvertartási engedély megléte, 

 egészségügyi alkalmasság, 

 magyar állampolgárság 

 büntetlen előélet. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Középfokú képesítés, „a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a 

segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és 

vizsgáztatásáról” szóló 68/2012. (XII.14.) BM rendelet szerinti vizsga megléte, 

 mezőőr vagy közterületfelügyelő területen – legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat. 

 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

 Jó szintű önálló munkavégzés, 

 Jó szintű megbízhatóság. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

 szakmai önéletrajz, 



 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkérését igazoló 

irat, 

 iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata, 

 hozzájáruló nyilatkozat a tanfolyam, a pályázatban foglalt személyes adatok 

kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben, 

 nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt ülésen történő elbírálásához hozzájárul. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pénzváltó István nyújt a 

76/589-001-es telefonszámon. 

 

Pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak Nyárlőrinc Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 34.) Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 54/2022. 

(V.30.) Kt., valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr. 

• Elektronikus úton Pénzváltó István részére a polgarmester@nyarlorinc.hu         

e-mail címen keresztül 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók személyes 

meghallgatáson vesznek részt. Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-

testülete dönt a pályázatokról. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 nyarlorinc.hu 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázat kiírója fenntartja a jogát a pályázati eljárás eredménytelenné 

nyilvánításához. 

 
 


