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ÁLLÁSPÁLYÁZAT

MAGYAREGREGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

falugondnok
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A falugondnoki szolgálat szakmai programja, a 
képviselő-testületnek a falugondnoki szolgálatról szóló rendelete, a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerinti 
falugondnoki teendők ellátása, alkalmanként túlmunka, illetve hétvégi elfoglaltsággal járó feladat 
ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, 
Általános (hivatali), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Magyaregregy

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés 
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet 
honlap címe stb.): A pályázatok benyújtásának módja:

a) Postai úton, a pályázatnak Magyaregregy Község Önkormányzata címére történő 
megküldésével (7332 Magyaregregy, Kossuth L. u. 73.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését.)

b) Elektronikus úton a kért dokumentumok pdf formátumban való csatolásával Dr. Markó Gábor 
jegyző részére a kozarihivatal@gmail.com címre.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet

- Cselekvőképesség

- Magyar állampolgárság

Elvárt végzettség/képesítés:

- Alapfok, Általános képzési programok, tovább nem bontható, 8 általános
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Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 0

Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 0

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- önálló munkavégzésre való képesség/alkalmasság

- falugondnoki képesítés, ennek hiányában a pályázó nyilatkozata arról, 
hogy a képzést vállalja

- adminisztratív feladatok ellátására való képesség

- foglalkozás-egészségügyi alkalmasság

- 3 hónap próbaidő vállalása

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

- Középfok, Általános képzési programok, tovább nem bontható, középfokú 
képesítés, érettségi vizsga

- Középfok, Szociális gondoskodás, tovább nem bontható, falugondnok

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

Egyéb pályázati előnyök:

- helyismeret

- legalább 5 év gépjármű vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló  okirat(ok) másolata

- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló 
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.06. 00:00
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A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat Magyaregregy Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete zárt ülésen bírálja el, a pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.03.20. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Magyaregregy Község Önkormányzata 
hirdetőtáblája (Magyaregregy, Kossuth Lajos u 73, 7332)

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.04.03.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.02.18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv 
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály 
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.


