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Hegyesd Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIll. törvény 20lA. § alapján
pályázatot hirdet

Hegyesd Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közaIkaImazotti jogviszony időtartama:

határozatl an idej ű köza l kal mazotti jogvi szo ny

Fog lal koztatás jel lege :

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8296 Hegyesd, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényege§ feladatok:

A településen élők alapvetó szükségleteinek kielégítését segítő közszolgáltatásokhoz,
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. A szociális törvény és végrehajtási
rendeletei által meghatározott, a falugondnoki szolgálatra 'vonatkazó feladatok, áz
önkormányzat által jóváhagyott szakmai program alapján,

IIletmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXX|l!. törvény rendelkezései az irányadók,

Pályázati feltételek:

. 8 Általános,
" B kategóriás jogosítvány,
. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,. Magyar állampolgárság Büntetlen előélet , Cselekvőképesség , FaIugondnoki

képzés vállalása 2 éven belül Gépjárművezető gyakorlat - legalább 3 év feletti
szakmai tapasztalat
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
. helyismeret, jó kommunikációs és szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

. Szakmai önéletrqz, lskolai végzettséget igazoló okirat másolata , 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak megkérésről szóló igazolás,
Jogosítvány másolata, Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatainak
keze]éséhez a pályázahi eljárással összefüggésben , Nyilatkozat a
íalugondnoki képesítés meg§zerzésének vállalásáróI, esetleg már meglétéről
Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt
vevő személyek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 2. napjától tölthető be.

A pály ázat be nyújtásán a k hatá ridej e: 20 17. szepte mber 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stark Sándor nyújt, a
06 ! 20 l 3382251 -os te lefon számo n 

"

A pályázatok benyújtásának módja:
. Postai úton, a pályázatnak a Hegyesd Község Önkormányzata címére történő

rnegküldésével (8296 Hegyesd , Zrínyi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3332-112017. , valamint a
rnunkakör megnevezését: falugondnok.

. Személyesen: Stark Sándol Veszprém megye, 8296 Hegyesd , Zrínyi utca 1 . .

A, pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok eredményérőI, elbírálás után a képviselő-testület 2017.
szeptember 28-ig elbírálja a beérkezett pályázatokat. Döntés előtt kikéri a falu
lakosságának véleményét. Az eredményről a pályázókat írásban értesíti. A képviselő-
testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánításához.

A pály ázat e l bírá lásának hatá ri dej e: 20 17. sze ptem be r 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

. www.hegyyesd.hu - 2017. szeptember 6.

. Hegyesd Önkormányzat honlapja - 2017. szeptember 6.. Hegyesd község hirdetőtábláján - 2a17. szeptember 6.

A munkáItatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató három hónapos próbaidőt köt ki.
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