
Bodmér Község Önkormányzata 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot 

hirdet 

                             

 

Falugondnok  

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Fejér megye, 8080 Bodmér, Vasvári Pál u. 58. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. Évi III. törvényben, a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000. 

(I.7.) SzCsM rendeletben, továbbá a helyi önkormányzati rendeletben és a szakmai 

programban meghatározott feladatok ellátása, közösségi- és szociális szolgáltatásban történő 

közreműködés, személyszállítási feladatok. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

                         

Pályázati feltételek: 

• Magyar állampolgárság, 

• Cselekvőképesség, 

• Büntetlen előélet, 

• Betöltött 18. életév 

• Középfokú képesítés 

• B kategóriás jogosítvány 

• Minimum 1 éves gépjármű vezetői gyakorlat 

• 3 hónap próbaidő vállalása 

 

 

 

 



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Falugondnoki képesítés megléte, amennyiben ezzel nem rendelkezik, úgy nyilatkozat 

arról, hogy a pályázó vállalja a falugondnoki munkakör betöltéséhez szükséges 

tanfolyam elvégzését, a képesítés megszerzését. 

• Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások) 

• Szociális területen szerzett munkatapasztalat 

  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• Fényképes szakmai önéletrajz  

• Az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.  

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás az erkölcsi 

bizonyítvány megkéréséről. 

• Érvényes gépjármű vezetői engedély másolata. 

• Amennyiben a falugondnoki képesítéssel nem rendelkezik, úgy nyilatkozat arról, hogy 

a pályázó vállalja a falugondnoki munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyam 

elvégzését, a képesítés megszerzését. 

• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő 

személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez 

hozzájárul. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Jánosné címzetes főjegyző nyújt, 

a 22-582-310-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Postai úton, a pályázatnak a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő 

megküldésével (8083 Csákvár, Szabadság tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: Bod/286/2019, valamint a munkakör 

megnevezését: Falugondnok 

• Elektronikus úton Tóth Jánosné címzetes főjegyző részére a jegyzo@csakvar.hu E-

mail címen keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 7.  

 


