Vilyvitány Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
falugondnoki munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Vilyvitány község, Ady Endre út 2.
A munkakörbe tartozó feladatok: falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben
foglaltak szerint, falugondnoki szolgáltatás nyújtása az önkormányzat által jóváhagyott
szakmai program alapján
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság
 Büntetlen előélet
 Cselekvőképesség
 8 általános iskolai végzettség
 „B” kategóriás jogosítvány
 Falugondnoki képzettség, vagy falugondnoki tanfolyam elvégzésének vállalása 2 éven
belül
 Legalább 2 éves gépjármű vezetési gyakorlat
 4 hónap próbaidő vállalása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 középiskolai/gimnáziumi végzettség
 helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Önéletrajz
 Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 Vezetői engedély másolata
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 Nyilatkozat a pályázatba való betekintés lehetőségéről az elbírálók részére
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 10.
A pályázat benyújtási határidején a postára adás napját kell érteni.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hörcsik József polgármester ad a
20/314-9764-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton: Vilyvitány Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3991,
Vilyvitány Ady Endre út 2.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését:
„falugondnok”
- Személyesen: Lezárt borítékban a Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatalba kérjük
benyújtani. (Mikóháza, Szabadság u. 10.)
A pályázat elbírálásának a módja: A pályázatok elbírálásáról Vilyvitány Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Vilyvitány község honlapja és hirdetőtáblája: - 2020. február 24.
 Mikóházai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája – 2020. február 24.
 www.kozigallas.hu – 2020. február 24.

Vilyvitány, 2020. február 19.
Hörcsik József
polgármester

