
Sajóbábony Város Önkormányzata 
                            

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

Sajóbábony Város Önkormányzata  
 

mezőőr 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 4 hónap próbaidő alkalmazása mellett. 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. 

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

Sajóbábony közigazgatási területéhez tartozó termőföldek (működési terület) őrzése. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény  és az önkormányzat költségvetési rendeletének rendelkezései az irányadók.  
                        
Pályázati feltételek: 

         középfokú képesítés, 
         B kategóriás jogosítvány, 
         Magyar állampolgárság, 
         Büntetlen előélet, 
         Cselekvőképesség. 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 
1997. évi CLIX törvény 22.§ (1) bekezdésében előírt vizsga megléte. 

 Fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Fényképpel ellátott önéletrajz  
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igényléséről szóló 

igazolás) 
 Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. 
 Amennyiben rendelkezik vele, fegyvertartási engedély. 



 Amennyiben rendelkezik vele, tanúsítvány a rendészeti feladatokat ellátó személyek 
és a személy- és vagyonőrök képzéséről. 

 Gépjárművezetői jogosítvány másolata. 
 Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban részt vevők 

megismerhetik, illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2020. március 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14.  

A pályázatok benyújtásának módja: 
     Postai úton, a pályázatnak a Sajóbábony Város Önkormányzata címére történő 

megküldésével (3792 Sajóbábony, Bocskai út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:………., valamint a munkakör 
megnevezését: mezőőr. 

         Személyesen: dr. Szilva István polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3792. 
Sajóbábony, Bocskai, út 2. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy 

megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény 

nélkül. Az eljárás indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt 

semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. A kizárólag elektronikus úton történő jelentkezés 

érvénytelennek minősül. A pályázatokat Sajóbábony Város Önkormányzata képviselő-testülete 

bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 25.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www.sajobabony.hu -  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajobabony.hu honlapon 
szerezhet. 


