
Pályázati felhívás

Tokodaltáró Község Önkormányzata pályázatot hirdet
falugondnoki munkakör betöltésére az alábbi feltételekkel:

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony          

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31.

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

Az Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó településüzemeltetési és karbantartási
feladatok ellátása a közterületeken, parkokban, játszótereken, intézményeknél. A falugondnok
feladatát képezi a közfoglalkoztatott munkatársak irányítása, munkájuk szervezése. A
falugondnok feladata a településen jelentkező problémák, feladatok észlelése és saját
hatáskörben történő végrehajtása, a munka szervezése. A falugondnok ellenőrzi a közutak,
játszótéri eszközök, utcabútorok állapotát és szükség esetén megteszi a megfelelő
intézkedéseket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény rendelkezései az irányadók.              

Pályázati feltételek:

● középfokú vagy szakmunkás végzettség,
● B kategóriás jogosítvány,
● magyar állampolgárság,
● cselekvőképesség
● büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás

hatálya alatt,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

● helyismeret
● minimum egy éves gépjármű vezetői gyakorlat



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

● Szakmai önéletrajz
● Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
● Vezetői engedély másolata
● 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint

annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás
hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

● nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Petrik József polgármester nyújt, a
+36-33-505-635-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

● Postai úton, a pályázatnak Tokodaltáró Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31.) Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését: falugondnok

● Személyesen: Petrik József polgármester, 2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A polgármester a személyes meghallgatást követően dönt a megbízásról. Az Önkormányzat
fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 11.

Petrik József
polgármester


