
Nagykökényes Községi Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Nagykökényes Községi Önkormányzat

Falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3012 Nagykökényes, Szabadság út 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki  feladatok  ellátása  a  1993.  évi  III.  törvény,  az  1/2020.  (I.7.)  SZCSM
rendelet  és a  Nagykökényes Községi  Önkormányzat  által  elfogadott  a  falugondnoki
szolgálatról  szóló  3/2020.  (II.13.)  ÖR  és  az  elfogadott  szakmai  program  szabályai
szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Szakmunkásképző intézet,
• B kategóriás jogosítvány,
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
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• egészségügyi alklamassság
• falugondnoki képzettség, vagy 1 éven belüli megszerzésének vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• helyismeret

Elvárt kompetenciák:

• Legalább 5 éves gépjármű vezetési gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• önéletrajz
• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata
• vezetői engedély másolata
• három  hónapnál  nem  régebbi  hatósági  erkölcsi  bizonyítvány,  vagy

megigénylésének igazolása
• falugondnoki képzettséget igazoló dokumentum másolata, vagy nyilatkozat

arról,  hogy  a  falugondnoki  képzésen  való  részvételt  vállalja  és  a  feladat
ellátásához szükséges képzést a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított 1
éven belül megszerzi

• nyilatkozat a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez történő hozzájárulásáról

• nyilatkozat,  hogy  a  pályázó  zárt  vagy  nyilvános  testületi  ülésen  kéri-e
pályázata megtárgyalását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 28.

A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Besszer  Andrásné  nyújt,  a
37/377-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagykökényes Községi Önkormányzat címére

történő megküldésével (3012 Nagykökényes, Szabadság út 37. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
NKÖ/349-2/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.

• Személyesen: Besszer Andrásné polgármester, Heves megye, 3012
Nagykökényes, Szabadság út 37. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A  pályázatokat  Nagykökényes  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  soron
következő ülésén bírálja el, és nevezi ki a falugondnokot a Kjt. szerinti illetménnyel és 3
hónap  próbaidő  kikötésével.  A  pályázati  kiírásnak  nem  megfelelő  pályázatot  a
Képviselő-testület  eredménytelenné nyilvánítja és értékelését  mellőzi.  Az illetményen
felül a falugondnokot a 257/2020. (XII.26.) Korm.r. szerinti szociális ágazati pótlék illeti
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meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Önkormányzati Hivatal hirdetőtábla (Nagykökényes) - 2022. november 12.
• Nagykökényes Község honlapja - www.nagykokenyes.hu - 2022. november

12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírása Nagykökényes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 104/2022.
(X.26.)  határozata  alapján  történt.Kérjük  a  borítékon  feltüntetni  a  munkakör
megnevezését: "Falugondnok".

A  munkáltatóval  kapcsolatban  további  információt  a  www.nagykokenyes.hu
honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. november 12.

A  pályázati  kiírás  közzétevője  a  Miniszterelnöki  Kormányiroda.  A  pályázati  kiírás  a
munkáltató  által  a  Miniszterelnöki  Kormányiroda  részére  megküldött  adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Nyomtatás
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