
Fácánkert Község Önkormányzat 

pályázatot hirdet 

tanyagondnok 

munkakör betöltésére 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7136 Fácánkert, Árpád utca 12. – Fácánkert 

közigazgatási területe  

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

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-ában, illetve 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

rendjéről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM. rendelet 39.§-ában, valamint a Fácánkerti tanyagondnoki 

szolgálat szakmai programjában meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 középfokú végzettség, érettségi, és falu- és tanyagondnoki alapképzés,  

 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, B kategóriás 

gépjárművezető engedély, legalább öt éves gépkocsivezetői vagy autóbuszvezetői 

gyakorlat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,  

 iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata,  

 vezetői engedély másolata,  

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,  

 nyilatkozat a személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való 

hozzájárulásról, 

 a pályázó elképzelései a tanyagondnoki szolgálat működéséről, 

  amennyiben a pályázó a falu- és tanyagondnoki alapképzéssel nem rendelkezik, 

nyilatkozat arról, hogy az alapképzést a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két 

éven belül elvégzi 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 



A munkakör legkorábban az önkormányzatnak a tanyagondnoki szolgálatra szerzett működési 

engedélye jogerőre emelkedését követő naptól tölthető be, várhatóan 2014. június 1-jén. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orbán Zsolt polgármester nyújt, a 06-

20-9657-111 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton vagy személyesen a pályázatnak Fácánkert Község Önkormányzata címére 

történő megküldésével (7136 Fácánkert, Árpád utca 12.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: tanyagondnok. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 31. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, az elbírálást megelőző közmeghallgatáson 

elhangzottak figyelembevételével 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

www.facankert.hu 

 

 

 

http://www.facankert.hu/

