
Csokonyavisonta község Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázati felhívást tesz közzé 

tanyagondnoki munkakör betöltésére. 

A kinevezés időtartama, jellege: A közalkalmazotti kinevezés határozatlan időre szól, 
melynek kezdő időpontja, egyben a munkába állás napja legkorábban a tanyagondnoki szolgálat 
működési engedélye véglegessé válásának a napja. A próbaidő tartama négy hónap. A 
meghirdetett munkakör ellátása teljes, 8 órás munkaidőben történik. 

A kinevezés feltételei: Befejezett minimum 8 osztályos általános iskolai végzettség és B 
kategóriás jogosítvány, magyar állampolgárság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt élvez a helyben lakás, a helyismeret, gépjárművezetői gyakorlat. 
Előnyt jelentő tulajdonságok: empatikus, hiteles, előítélet-mentes, rugalmas, segítőkész, 
türelmes, jó kapcsolatépítő, jó problémamegoldó képesség, határozott, példamutató, precíz. 

A kinevezett közalkalmazottnak a kinevezéstől számított egy éven belül vállalnia kell a 
81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet alapján a tanyagondnoki tanfolyam elvégezését, ezáltal a 
tanyagondnoki képesítés megszerzését. 

A munkavégzés helye: Csokonyavisonta, Széchenyi utca 3. (a fenntartó székhelye), azonban 
a munkakör jellegéből adódóan a munkavégzés helye változó, tekintettel az 1/2000. (I. 7.) 
SzCsM rendelet értelmében Csokonyavisonta község Önkormányzatának a tanyagondnoki 
szolgálatról szóló Szakmai Programjában foglalt feladatok ellátására. 

A közalkalmazott díjazása (illetmény és egyéb juttatások): A közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő 
végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. 

A pályázat tartalmi követelményei: 

 a pályázó szakmai életrajza, 
 iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok, 
 az illetmény megállapításához illetőleg szakmai gyakorlat igazolásához 

szükséges, a korábbi jogviszonyokról kiadott munkáltatói igazolás, 
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
 pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e 

- pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához, 
- a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggésben történő kezeléséhez, 
- ahhoz, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők 

megismerhetik. 
 

A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje: Zárt borítékban, 1 példányban, 
kizárólag postai úton, Csokonyavisonta község Önkormányzata címére (7555 
Csokonyavisonta, Széchenyi utca 3.) történő megküldéssel. A borítékon kérjük feltüntetni: a 
„tanyagondnoki pályázat” megnevezést.  



A benyújtott pályázatnak legkésőbb 2023. március 9. 16.00 óráig kell megérkeznie az 
önkormányzat címére. A benyújtási határidőn túli hiánypótlásra nincs lehetőség. 

A pályázat elbírálásnak rendje és határideje: A pályázatot a munkáltatói jogokat gyakorló 
Csokonyavisonta község Önkormányzatának képviselő-testülete bírálja el. 

A pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást Harasztia Attila polgármester vagy Balla 
Róbert jegyző nyújt az alábbi elérhetőségeken: tel.: 0682475043, e-mail: 
polgarmester@csokonyavisonta.hu, jegyzo@csokonyavisonta.hu . 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázati 
kiírásnak nem megfelelő pályázatot a képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését 
mellőzi. A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes pályázó visszalépése 
esetén a soron következő legalkalmasabbnak minősített pályázót nevezze ki az álláshelyre. 

A pályázat beérkezésének határideje: 2023 március 9. 16.00 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 31. 

 


