
A határozati javaslat elfogadásához 

egyszerű többség szükséges,  

az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! 

 

5. számú előterjesztés 
 

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 16-án,  

16 órakor megtartandó ülésére 
 

Falugondok munkakör betöltésére pályázati kiírás jóváhagyása 
 

 
Előterjesztő: Figler János polgármester 
 
Készítette: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző 

                       
Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Köbli Kata aljegyző 
 

 

 

 Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Falu Program keretein belül az önkormányzat pályázatot nyújtott be „Falu- és 

tanyagondnoki szolgálat fejlesztése” tárgyában. A pályázat nyert, ezért a falugondnoki 

szolgáltatás létrehozása érdekében a képviselő- testületnek több döntést meg kell hoznia, 

dokumentumokat kell elfogadnia. A falugondnoki szolgáltatás létrehozásának egyik feltétele 

egy falugondnok közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazása. A közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján közalkalmazotti jogviszony 

pályázat alapján létesíthető.  

Mindezek alapján javasolom az alábbi határozati javaslat elfogadásával a falugondnoki 

munkakör betöltése érdekében az alábbi pályázati kiírás jóváhagyását. 

 

Határozati javaslat: 

Falugondok munkakör betöltésére pályázati kiírás jóváhagyására 

 

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

a) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § alapján Falugondnok munkakör betöltésére - a határozat 

melléklete szerinti tartalmú - pályázati kiírást jóváhagyja, 

b) felkéri a település jegyzőjét, hogy a pályázati kiírás közzétételéről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2020. január 31. 

Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző  

             (a pályázati kiírás közzétételéért) 

 

Határozatról értesül:  Bátaszéki KÖH pénzügyi iroda 

                                  Bátaszéki KÖH személyügyi ügyintéző 

                                   Irattár 
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Sárpilis Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

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

pályázatot hirdet 

Sárpilis Község Önkormányzata  

 

Falugondnok  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Tolna megye, 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 

Ellátandó feladatok: 

falugondnoki feladatok 

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

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvényben, a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben foglaltaknak megfelelően a falugondnoki feladatok 

teljes körű ellátása. 

Az étkeztetésben, házi segítségnyújtásban való közreműködés. Az egészségügyi ellátáshoz 

való hozzájutás biztosítása, így • a háziorvosi rendelésre szállítás, • az egyéb egészségügyi 

intézménybe szállítás, • a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való 

hozzájutás biztosítása; • az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, Egyéb szállítási 

szolgáltatások: tüzelőszállítás, gázpalack csere, postai küldemények feladása. Egyéb 

szolgáltatások: hivatalos ügyek intézésének segítése, az önkormányzat informálása a lakosság 

részéről felmerült igényekről. • egyéb gyermekszállítás. 

 

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

 



 3 

Pályázati feltételek: 

         8 általános,  

         Magyar állampolgárság,  

         Büntetlen előélet,  

         Cselekvőképesség,  

         B kategóriás jogosítvány,  

         Falu- és tanyagondnoki képzettség vállalása (1 éven belüli megszerzése),  

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

       falu- és tanyagondnoki alapképzettség megléte 

       falugondnoki munkatapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 

       helyismeret  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

       részletes szakmai önéletrajz  

       iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai, falu- és tanyagondnoki 

végzettséget igazoló dokumentum másolata  

      jogosítvány másolata  

    sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az 

igénylésről szóló másolat  

      a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul  

      pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát a pályázati 

eljárásban résztvevők megismerhetik 

     nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a falugondnoki munkakör betöltéséhez 

szükséges tanfolyam elvégzését ( amennyiben nem rendelkezik falu- és 

tanyagondnoki képesítéssel)  

   nyilatkozat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6.§ 

(10) bekezdésében foglaltak vállalásáról  

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázata nyilvános vagy zárt képviselő-

testületi ülésen történő tárgyalását kéri  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Figler János polgármester nyújt, a 

74/496-556 -os telefonszámon. 
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A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Sárpilis Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (7145 Sárpilis, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:, valamint a munkakör 

megnevezését: Falugondnok. 

         Személyesen: Sárpilis Község Önkormányzata, Tolna megye, 7145 Sárpilis, 

Béke tér 1. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A képviselő-testület bírálja el a beérkezett pályázatokat. A kinevezés 4 hónap próbaidő 

kikötésével történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné 

nyilvánítására. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Sárpilis Község Önkormányzata hirdetőtáblája - 2020. január 

         Sárpilis Község Önkormányzata honlapja – 2020. január 
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