
Okorvölgy Község Önkormányzat

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

pályázatot hirdet

Okorvölgy Község Önkormányzat

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7681 Okorvölgy, Jókai utca 36.

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

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, az 1/2000(I.07.) 

SZCSM rendeletben, illetve a falugondnoki szolgálatról szóló helyi rendeletben és a falugondnoki 

szolgálat szakmai programban 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:

• 8 Általános,



• B kategóriás jogosítvány,

• Büntetlen előélet, cselekvőképesség, falugondnoki képzés vállalása, kötetlen munkaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Helyismeret, jó kapcsolatteremtő képesség, empátia készség, rugalmasság, hasonló munkakörben 

szerzett gyakorlat, helyben lakás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Önéletrajz a pályázattal kapcsolatos elképzelésekkel, végzettséget igazoló okirat másolata, 3 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vezetői engedély másolata, nyilatkozat az előírt képesítés 

megszerzésének vállalásáról, nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez való hozzájárulásról, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagát a képviselő-testület nyílt 

vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kelenfiné Barics Rita nyújt, a 06305514133 -os 

telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Okorvölgy Község Önkormányzat címére történő megküldésével (7681 

Okorvölgy Község Önkormányzat, Jókai utca 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 006/87-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: 

falugondnok.

• Elektronikus úton Kelenfiné Barics Rita részére a hivatal@hetvehely.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 31.

mailto:hivatal@hetvehely.hu


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Okorvölgy Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2020. május 8.

• www.okorvolgy.hu - 2020. május 8.

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


