
Badacsonytördemic Község Önkormányzata  

                             

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

pályázatot hirdet 

Badacsonytördemic Község Önkormányzata  

 

Falugondnok  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Veszprém megye, 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12.  

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

A településen élők alapvető szükségleteinek kielégítését segítő közszolgáltatásokhoz, 

alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, szállításuk. Közreműködés a közösségi 

szociális információs szolgáltatásban. Igény esetén óvodások és iskolások óvodába illetve 

iskolába és haza történő szállítása, időskorúak egészségügyi intézménybe szállítása, hivatalos 

ügyek intézésének segítése, közösségi programok szervezésében való részvétel, önkormányzati 

tulajdonú kisbusz vezetése és egyéb meghatározott feladatok. Az önkormányzat tulajdonában 

lévő épületek és azok környezetének rendben tartása.  

Illetmény és juttatások: 

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

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

•         8 Általános,  

•         B kategóriás jogosítvány  

•         Falu-és tanyagondnoki alapképzés megléte vagy a képzés megszerzésének 2 éven 

belüli vállalása  

•         Gépjárművezetői tapasztalat  

•         Magyar állampolgárság  

•         Cselekvőképesség, büntetlen előélet  



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

•         Helyismeret  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

•         Fényképes önéletrajz  

•         Iskolai végzettséget, valamint a szakképzettséget igazoló okiratok másolata  

•         Jogosítvány másolata  

•         Büntetlen előéletének igazolása hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatásával, 

ellenőrzés céljából, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól 

eltiltás hatálya alatt  

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal 

kapcsolatos kezeléséhez  

•         A pályázó nyilatkozata az előírt képesítés 2 éven belüli megszerzésének vállalásáról  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2022. március 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 21.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Zoltán nyújt, a 87/433-036 -

os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

•         Postai úton, a pályázatnak a Badacsonytördemic Község Önkormányzata címére 

történő megküldésével (8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. ). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/142-

1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.  

•         Elektronikus úton önkormányzat részére a hivatal@badacsonytordemic.hu E-mail 

címen keresztül  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatot Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A 

képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A munkakör 3 hónap próbaidővel tölthető be.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 25.  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázat benyújtási határideje 2022.február 21. napja, postai úton történő benyújtás esetén e 

határidőig be kell érkezni a pályázatnak.  

  
 


