
 

Bókaháza Község Önkormányzata 
                        

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

Bókaháza Község Önkormányzata  
 

Falugondnok 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Zala megye, 8741 Bókaháza, közigazgatási területe . 

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

Falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény, az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet és a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján. 

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, 
         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség. Falugondnoki tanfolyam 

elvégzésének vállalása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Helyismeret, jó kapcsolatteremtési készség, alkalmazkodóképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



         A pályázó fényképes, részletes szakmai önéletrajza. Eredetiben benyújtott 30 napnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A pályázatban megjelölt végzettséget igazoló okiratok 
másolata. Érvényes vezetői engedély másolata. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 16. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lóth Eszter polgármester nyújt, a 30/377-5308 
-os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Bókaháza Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3518/2017. , valamint a munkakör 
megnevezését: Falugondnok. 

         Elektronikus úton Hegedüs Lóránt részére a dioskal@infrasat.hu E-mail címen keresztül 
         Személyesen: Hegedüs Lóránt, Zala megye, 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. földszint 

Aljegyző. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Képviselő-testület bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         Önkormányzat hirdetőtábláján - 2017. december 1. 
         www.bokahaza.hu - 2017. december 1. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 

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. 

 


