
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Falugondnoki munkakör betöltésére
 
I. A pályázati felhívást kiíró adatai:

A munkáltató neve: Balatonszőlős Község Önkormányzata
Címe: 8233 Balatonszőlős Fő út 9.
Kinevezési/munkáltatói  jogkör  gyakorlója:  Balatonszőlős  Község  Képviselő-
testülete, az egyéb munkáltatói jogot a polgármester gyakorolja 
A pályázat kiírásának alapját szolgáló jogszabály: A közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992.évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § -a

II. A betöltendő munkakör:

A munkakör megnevezése: Falugondnok 
A munkavégzés  helye:  Balatonszőlős  község  közigazgatási  területe,  a  falubusz
használata esetén az ország területe. 
Az ellátandó feladatok megnevezése: falugondnoki feladatok a Szociális törvény
és végrehajtási rendeletei, valamint a szakmai program és a helyi rendelet alapján
valamint  egyéb  feladatok  (közterület,  középület  karbantartás,  közfoglalkoztatottak
irányítása)
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan időtartam, 8 órás munkaidő
A munkakör időtartama: 2016. április 1-jétől tölthető be. 
Illetmény és egyéb juttatások: A Kjt. rendelkezése szerint 

III. A munkakör betöltésének feltételei:

A pályázat benyújtásának általános feltételei  a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20.§ (2) bekezdése szerint:
A pályázó:

– magyar  állampolgár  (vagy  külön  jogszabály  szerint  a  szabad  mozgás  és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy)

– büntetlen előéletű, nem áll ezen foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt 
– 18. életévét betöltött személy.

Az  általános  feltételeken  túlmenő  egyéb  alkalmazási  feltételek:  falu-és
tanyagondnoki képzés vállalása, egészségügyi alkalmasság 
Iskolai végzettség szintje: 8 általános, B kategóriás jogosítvány 
Szakmai gyakorlat: legalább 3 éves gépjármű vezetési gyakorlat 
A  munkáltató  által  meghatározott  egyéb  feltételek:  alapfokú  számítógépes
ismeret 
Próbaidő kikötése: 3 hónap
Egyéb: helyismeret 
Elvárt kompetenciák: kiváló szintű kapcsolatteremtő és problémamegoldó készség,
kiváló  szintű  empátiás  készség,  önálló  munkavégzés,  mobilitás,  rugalmasság,
udvarias stílus 



IV. A pályázat benyújtásánál előnyt jelent:

Szakképesítés: középfokú képesítés, műszaki végzettség, kisgépkezelői képesítés, 
falugondnoki alapképzettség megléte, 1-3 év falugondnoki gyakorlat.

V. A pályázat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell:

– részletes, fényképes (szakmai) önéletrajzát,
– a végzettségét igazoló iratok másolatait, vezetői engedély másolata, 
– nyilatkozat  arról,  hogy  vállalja  a  feladat  ellátáshoz  szükséges  képesítés

megszerzését, 
– nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak kezeléséhez

hozzájárul, 
– nyilatkozat arról,  hogy pályázatának elbírálását nyilvános vagy zárt  testületi

ülésen kéri, 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt arról, hogy büntetlen előéletű,

vagy igazolás az erkölcsi bizonyítvány kikérésésről

VI. A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A  pályázat  postai  úton  a  Balatonszőlős  Község  Képviselő-testülete  8233,
Balatonszőlős  Fő  út  9.  címen,  zárt  borítékban,  a  betöltetlen  munkakörnek  a
megjelölésével.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016.március 20. 
A pályázattal kapcsolatosan további információt Mórocz László polgármester nyújt a
+36209279449 telefonszámon vagy a polgarmester@balatonszolos.hu e-mail címen.

VII. A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázat elbírálásának módja: A képviselőtestület dönt
A sikertelen pályázók pályázati anyagát a pályázatot kiíró szerv visszaküldi a pályázó
címére.

Balatonszőlős, 2016.március 1. 
                                                                     Balatonszőlős Község Képviselő-testülete


