
Kocsér Község Önkormányzata 

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

pályázatot hirdet 

Kocsér Község Önkormányzat II. számú tanyagondnoki körzet 

 

tanyagondnok  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2755 Kocsér, Szent István tér 1. (a fenntartó székhelye), azonban a munkakör 

jellegéből adódóan a munkavégzés helye változó.  

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. §-ban 

szabályozott tanyagondnoki szolgáltatás ellátása, a Szakmai Programban megvalósuló 

feladatok ellátása, a településen élők közszolgáltatáshoz való hozzájuttatásában való 

közreműködés. A tanyagondnoki szolgáltatás feladatainak ellátása munkaköri leírás alapján 

az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szerint a II. számú tanyagondnoki körzetben. 

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Nyolc általános, szakmunkásképző intézet,  falu- és tanyagondnoki alapképzésen 

szerzett képesítés az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39. § (5) bekezdése alapján,  

         B kategóriás jogosítvány,  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         magyar állampolgárság  

         cselekvőképesség  

         büntetlen előélet  

       nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó egy éven belül megszerzi a szükséges 

falu- és tanyagondnoki alapképzést, amennyiben ezzel a képesítéssel még nem 

rendelkezik  



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Szociális területen vagy gépjárművezetői területen szerzett - Legalább 1-3 év 

szakmai tapasztalat, 

 Középfokú iskolai végzettség  

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

         helyismeret  

         D kategóriás jogosítvány  

 

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű empátiás készség, jó kommunikációs és együttműködési 

készség. Megbízhatóság, magas szintű, önálló munkavégzés. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         részletes, fényképes szakmai önéletrajz  

         végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata  

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

         nyilatkozat a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásának vállalásáról  

        falu- és tanyagondnoki alapvizsga hiányában az annak 1 éven belüli megszerzésére 

vonatkozó kötelezettséget tartalmazó nyilatkozat  

         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban lévő személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázó 

adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában 

résztvevők megismerhetik, a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat 

elbírálására nyilvános ülésen kerüljön sor  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázati kiírás Közigazgatási és Igazságügyi 

Hivatal honlapján (www.kozigallas.hu) való megjelenéstől számított 30 nap.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodnár András polgármester nyújt, a 

53/359-080 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak  Kocsér Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (2755 Kocsér, Szent István tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 100/2016. , valamint a 

munkakör megnevezését: tanyagondnok.  

 Személyesen: Bodnár András polgármester, 2755 Kocsér, Szent István tér 1.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat Kocsér Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A pályázati 

eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázatot kiíró fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 29.  

http://www.kozigallas.hu/


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Próbaidő: 3 hónap  

A pályázati felhívás további közzétételének helye: Kocsér Község honlapja, Kocséri Híradó  

 

Kocsér, 2016-01-14 

        Bodnár András 

         polgármester 
 


