
VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Parancsnoka pályázatot hirdet

KÖRLETFELÜGYELŐ

hivatásos tiszthelyettesi beosztás betöltésére,
teljes munkaidőben, határozatlan időtartamra.

Pályázati feltételek:
. magyar állampolgárság,
. állandó belföldi lakhely,
. 18. életév betöltése, és életkora a hivatásos szolgálat rá irányadó Felső korhatáránál

legalább tíz évvel kevesebb,
. egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság,
. büntetlen előélet, kifogástalan életvitel ellenőrzés vállalása,
. állami középfokú végzettség (érettségi)
. felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

Munkakörrel járó főbb feladata:
A kijelölt zárkába, lakóhelyiségbe helyezés és az előírt motozás végrehajtása,
- a házirend szabályainak megkövetelése,
.. a fogvatartott egyéni és közösségi reintegrációjának elősegítése, a reintegrációs
tiszttájékoztatása a fogvatartottak magatartásáról,
- a napirendben meghatározott esetekben és a szolgálati elöljáró utasítása alapján a
fogvatartott elhelyezése a körleten, vagy kiadása a körletről,
- annak megakadályozása, hogy a fogvatartott a körletrészt engedély néUcül elhagyja, a körlet,
a zárka vagy más helyiség kulcsát megszerezze,
- a körletről anyagok, felszerelési és berendezési tárgyak engedély nélküli kivitelének, illetve
a körlctre bevitelének megakadályozása,
- a fogva tartás rendjét és biztonságát veszélyeztető cselekmény elkövetésének
megakadályozása,
- részt vesz a biztonsági-, körlet-, illetve tisztasági szemlén és biztonsági vizsgálaton,
- a szabaduló fogvatartottnak szabaduló zárkába helyezése, illetve szabaduláskor tiltott tárgy
kivitelének megakadályozása,
- a fogvatartott ellenszegülésének, szükség esetén kényszerítő eszköz alkalmazásával való
megszüntetése, ha erre egyedül nem képes, annak jelentése az elölj árónak,
- rendszeresített okmányok és nyilvántartások vezetése,
- biztonsági ellenőrzés végrehajtása, dokumentálása.
- szolgálati feladatai ellátása során a büntetés-végrehajtási szervezet mindenkor hatályos
Alaki és Oltözködési Szabályzatában foglaltakat köteles maradéktalanul betartani,
- ismerje a szakmai tevékenységét érintő jogszabályokat, valamint a szerv belső normáit,
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folyamatosan törekedjen a korszerű szakmai ismeretek elsajátítására, megőrzésére és
gyarapítására, feladatellátása során ezek felhasználásával, legjobb tudása szerint eljárva,

Pályázat tartalmazza:
. a legfontosabb személyes adatokat és elérhetőséget is tartalmazó részletes szakmai,

fényképes önéletrajzot (jelenlegi és korábbi munkahelyek feltüntetésével),
. állami, szakmai végzettséget, idegen nyelvismeretet és a jogosítványt igazoló okiratok

másolatát,
. motivációs levelet,
. a büntetés-végrehajtás területén esetlegesen megszerzett munkatapasztalatokat,
. hozzájáruló nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásában

résztvevők megismerhetik, abba betekinthetnek, valamint az abban foglalt személyes
adatait a pályázati eljárás során kezelhetik,

. önéletrajzának személyügyi nyilvántartásba vételére vonatkozó hozzájáruló, vagy a
hozzájárulást megtagadó nyilatkozatot

Munkavéezés helye:
Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet; 8200 Veszprém, Külső-Kádártai út. 12.

Illetménye:
A rendvédelmi adatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 351. ~ és 355. ~‘ valamint a belügyminiszter irányítása alatt álló
rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról és
betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 5.
melléklete alapján (Helyi, Tiszthelyettesi besorolási osztály C besorolási kategória)

E2yéb juttatások: utazási költségtérítés, cafeteria, ruházati illetmény, albérleti hozzájárulás

Munkarend: teljes munkaidőben, vezényléses, illetve váltásos szolgálati időrendszerben

Pályázat benvújtásának módja:
A pályázatokat a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnokához — 8200
Veszprém, Külső-Kádárati Út 12. — címen kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a
munkakör megnevezését: biztonsági felügyelő
A pályázatokat elektronikus formában a veszprem.uk~bv.gov.hue-mail címre is megküldheti.

A pályázat elbírájásának módjag rendje:
A felvétel részét képezi egy szóbeli elbeszélgetés, melyre a pályázóval előre egyeztetett
időpontban kerül sor. A benyújtott pályázatokat az intézetparancsnok által kijelölt bizottság
bílálja el, melynek eiedtnéiiyéiől a pályá.eók ításban értesítésre kerübek.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető — hivatali munkaidőben - az
alábbi telefonszámokon: (88) 591-586, NTG:128-1500, illetve a horvat by. ov.hu
e-mail címen a személyügyi és szociális osztályon. ~

Veszprém, 2021. szeptember 9. Tisztelettel: .

Németh Évi by. ezredes#
by. őtanácsos !
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