
Pátka Község Önkormányzata 
 
 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 

 

Pátka Község Önkormányzata 

tanyagondnok 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: 
 
Teljes munkaidő 
 
 
A munkavégzés helye: 
 
Fejér megye, Pátka 
 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 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 közszolgáltatásához való hozzájuttatásában való közreműködés. A 

tanyagondnoki szolgáltatás feladatainak ellátása munkaköri leírás alapján az 1/2000.(I.7.) SzCsM 

rendelet szerint, Közreműködés az étkeztetésben, a házi segítségnyújtás biztosításában, a 

közösségi és szociális információk szolgáltatásában, továbbá az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzájutás segítése. A közösségi, művelődési, sport és szabadidős rendezvények szervezése, 

segítése, egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása. Hivatali 

ügyintéző és bizottsági tag szállítása környezettanulmányra, levél kézbesítése lakosságnak, 

képviselőknek, bizottsági tagoknak, községi rendezvények lebonyolításában közreműködés, 

közfoglalkoztatottak munkájának irányítása, a település ellátását, működését szolgáló anyag és 

árubeszerzés az önkormányzat és intézményei számára, önkormányzati, intézményi információk 

közvetítése a lakosság részére. 

 

Illetmény és juttatások: 
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

 

 Szakmunkásképző intézet, 

 B kategóriás jogosítvány, 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Szakmunkásképző intézet, Falu és tanyagondnoki alapképzés, 

 Angol nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás, 

 Szociális területen vagy gépjárművezetői területen  Legalább 13 év szakmai 
tapasztalat, 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), 

 Helyismeret, D kategóriás jogosítvány, PÁV II. 



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 lefolytatásáról, falu és tanyagondnoki alapvizsga hiányában 

annak 1 éven belüli megszerzésére vonatkozó kötelezettséget tartalmazó nyilatkozat, 

nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, 

nyilatkozat a pályázat nyilvános ülésen történő hozzájárulásához. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 
A munkakör legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető be. 
 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 22. 
 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
 

 Postai úton, a pályázatnak a Pátka Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/1881/2016 , valamint a 

munkakör megnevezését: tanyagondnok. 

vagy 

 Elektronikus úton Bőnyi Andre aljegyző részére a igazgatas@patka.hu Email címen 
keresztül 

 Személyesen: Nagy Dániel Ferenc polgármester, Fejér megye, 8092 Pátka, Vak 
Bottyán tér 4. . 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 
A pályázatokat Pátka Község Önkormányzat Képviselőtestülete bírálja el. A pályázati eljárás 

eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázatot kiíró fenntartja. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 29. 
 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 

 Pátka község honlapja  www.patka.hu  2016. február 5.  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Próbaidő: 6 hónap 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 5. 

Elérhetősége: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=raci0pgme9 

 
 
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 

munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 

pályázatot kiíró szerv felel. 
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