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NAPIREND 

 

Ügyiratszám                                    /2016.             

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2017. október 10. -i rendkívüli nyilvános ülésére 

 

Tárgy:  A tanyagondnoki munkakör betöltésére pályázat kiírása 

 

Előterjesztő: Bedő Lajos Sándor polgármester 

 

Előkészítő:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
 

Meghívottak:   

 

Előterjesztést látta:  

 

 

 

 

 

Döntéshozatal: 

 

 

…………………………. 

Dr. Gelencsér Ottó 

      jegyző 

 

 

A tanyagondnoki pályázat kiírásához  a jelen lévő képviselők 

többségének „igen” szavazata szükséges 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

A kinevezett tanyagondnok Szabó Tibor közalkalmazotti jogviszonya 2017. október 25. 

napjával közös megegyezéssel megszűnik. Az álláshely betöltésére a közalkalmazottak 

jogállásáról , valamint a szociális igazgatásról szóló törvények értelmében pályázatot kell 

kiírni , amit a közigallas.hu  állásportálon is közzé kell tenni. Az alkalmazás feltételeit  

egyrészt jogszabály írja elő , másrészt a képviselő-testület által előírt feltételek kerül 

meghatározásra. 
 

A mellékelt pályázati felhívás tervezet a korábbi kiírás szerinti feltételrendszert tartalmazza , 

amely további feltételekkel bővíthető.  
 

A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület fogja értékelni , és a döntést meghozni a 

tanyagondnok személyéről.  

 

Kérem , hogy a mellékelt pályázati felhívás alapulvételével a pályázat kiírásáról a döntést 

meghozni szíveskedjenek !  
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                                    H A T Á R O Z A T I      J A V A S L A T  

 

 
Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

 

pályázatot hirdet 

Tanyagondnok  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony , 3 hónap próbaidő kikötésével 

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Veszprém megye, 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4.  

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A hatályos jogszabályok alapján az illetékességi területen a tanyagondnok munkakörébe 

tartozó feladatok.  

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

 

Pályázati feltételek: 

Szakmunkás bizonyítvány,  

    Tanyagondnoki képesítés 

B kategóriás jogosítvány,  

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Középiskola/gimnázium, érettségi bizonyítvány ,  

helyismeret  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
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A pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatai, szakmai 

önéletrajz, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Amennyiben 

tanyagondnoki képesítéssel nem rendelkezik ,nyilatkozat arra , hogy a 

tanyagondnoki képesítést  2 éven belüli megszerzi. 

 

   Hozzájáruló nyilatkozat a pályázat elbírálásában résztvevők számára az iratok 

megismeréséhez, 

    Nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő 

tárgyalásához hozzájárul, vagy kéri zárt ülés tartását  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a képviselő-testületi döntés napját követő nappal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október  …....  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bedő Lajos Sándor polgármester 

nyújt, a 06-87/413-233, 06-30-411-4574 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak a Zalahaláp Község Önkormányzat címére történő 

megküldésével (8308 Zalahaláp Petőfi tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot , …………….. , valamint a 

munkakör megnevezését: „Tanyagondnok”.  

Elektronikus úton Bedő Lajos Sándor polgármester részére a 

polgarmester@zalahalap.hu e-mail címen . 

Személyesen: Bedő Lajos Sándor polgármester, Veszprém megye, 8308 Zalahaláp, 

Petőfi tér 4.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017……………... 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bedő Lajos Sándor 

                 polgármester 

 

 

 

 


