
 

Szelevény Községi Önkormányzat 
 

pályázatot hirdet 

 

karbantartó 
munkakör betöltésére. 

 

A munkavégzésre irányuló jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű jogviszony. 

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő (heti 40 óra). 

 

A munkavégzés helye: 

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5476 Szelevény, Kossuth Lajos út 4. 

 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a munkakörhöz tartozó főbb 

tevékenységi körök: 

 

- Az önkormányzat intézményeiben karbantartási, javítási, hibaelhárítási munkálatok.  

- Az önkormányzati intézmények területén (óvoda, temető, szolgálati lakosok) fűnyírás, 

kaszálás, hulladék összeszedése. 

- Egyéb önkormányzati feladatok ellátása. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 

2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság 

- cselekvőképesség 

- büntetlen előélet 

- alapfokú végzettség 

- B kategóriás vezetői engedély 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

- hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat 

- középfokú szakirányú végzettség 

 

  



 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 

- iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okmányok másolata  

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről szóló 

feladóvevény másolata  

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul  

- nyilatkozat arról, hogy zárt, vagy nyílt ülésen tárgyalja a képviselő-testület pályázatát 

- szakmai önéletrajz 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekesné dr. Holló Helga 

polgármester nyújt, a 06-70-379-4457-as telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton, a pályázatnak a Szelevény Községi Önkormányzat címére történő megküldésével 

(5476 Szelevény, Kossuth Lajos út 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör 

megnevezését: temetőgondnok. 

  vagy 

Elektronikus úton Czucziné Keresztes Anita Jegyző részére a tiszasas.jegyzo@gmail.com E-

mail címen keresztül 

  vagy 

Személyesen: Szelevény Községi Önkormányzat 5476 Szelevény, Kossuth Lajos út 4. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30. 

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

Szelevény Községi Önkormányzat hirdetőtáblája, valamint az Önkormányzat honlapja – 2019. 

augusztus 07. 

 

 

 


