
Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

50 /2017. (X.17.) határozata 

 

a tanyagondnoki álláshelyre pályázat kiírásáról 

 

Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést 

megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. 

törvény 20/A. § alapján 

 

pályázatot hirdet Nagybarca Községi Önkormányzat Tanyagondnok munkakör betöltésére. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3641 Nagybarca, Kossuth út 32. 

 

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

 

A hatályos jogszabályok alapján az illetékességi területen a tanyagondnok munkakörébe tartozó 

feladatok, 3 hónap próbaidő kikötésével. 

 

Illetmény és juttatások: 

 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

 

• Legalább szakmunkás képesítés, 

 

• B kategóriás jogosítvány, 

 

• Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet. Tanyagondnoki képesítés, vagy 

annak megszerzésének vállalása a jogviszony létesítését követő egy éven belül. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

• Helyismeret 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

• A pályázati feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok másolatai, szakmai önéletrajz, 90 

napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Amennyiben tanyagondnoki képesítéssel nem 

rendelkezik, nyilatkozat arra, hogy a tanyagondnoki képesítést egy éven belül megszerzi. 

Hozzájáruló nyilatkozat a pályázat elbírálásában résztvevők számára az iratok megismeréséhez. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 



 

A munkakör legkorábban 2017. november 20. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 10. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vadnai Zoltán polgármester nyújt, a 

48/500-223-as telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 

• Postai úton, a pályázatnak a Nagybarca Községi Önkormányzat címére történő megküldésével 

(3641 Nagybarca, Kossuth út 32.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Tanyagondnok. 

 

vagy 

 

• Elektronikus úton Vadnai Zoltán polgármester részére a barcaph@parisat.hu e-mail címen 

keresztül. 

 

• Személyesen a pályázatot kiíró Önkormányzat címén: 3641 Nagybarca, Kossuth út 32. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

 

Nagybarca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az iratok megtekintése után dönt a 

pályázatok elbírálásáról. A pályázatok eredménytelenné való nyilvánítási jogát fenntartja. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 17. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 

•  Nagybarca település honlapja - 2017. október 26. 

 

• Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2017. október 26. 

 


