
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
 

Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet 
 

FALUGONDNOKI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE 
 
A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás célja, hogy a hátrányos helyzetű, intézmény- és 
szolgáltatáshiányos településeken, az aprófalvakban és tanyás térségekben az ott 
élők esélyegyenlőségét biztosítsák, és a fenti hiányosságokat pótolandó a települési 
komfortérzetet (beleértve a szociális alapszolgáltatásokat is) növelő 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést lehetővé tegyék.  
A szolgáltatás segítségével az ellátást igénylő emberek számára lehetőség nyílik arra, 
hogy mindennapjaikat a települési hátrányok ellenére megszokott 
lakókörnyezetükben, saját otthonukban töltsék, s fizikai állapotuk, családi helyzetük 
megváltozása esetén is minél később vagy egyáltalán ne szoruljanak intézményi, 
szakosított ellátásra.  
 
Pályázati feltételek: 

 magyar állampolgárság, 
 minimum 8 általános iskolai végzettség; 
 kisbusz vezetésére alkalmas, érvényes, minimum B. kategóriás jogosítvány, 

gépjármű vezetői gyakorlat; 
 cselekvőképesség, büntetlen előélet, a pályázó nem áll ezen foglalkoztatás 

eltiltás hatálya alatt; 
 szociális érzékenység; 
 adminisztratív tevékenységgel kapcsolatos ismeretek; 
 foglalkozás-egészségügyi alkalmasság; 
 írásbeli pályázati anyag készítése. 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 a pályázó személyi adatai; 
 a pályázó szakmai önéletrajza, a pályázó elképzelése a falugondnoki szolgálat 

működéséről; 
 iskolai végzettséget igazoló okmány másolata; 
 érvényes gépjárművezetői engedély másolata; 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 
 igazolás foglalkozás-egészségügyi alkalmasságról; 
 nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról. 
 
Előnyt élvez: 

 akinek lakóhelye Zalaszegvár, illetve Zalaszegvártól közút igénybevételével 5 
km-en belül van; 

 középfokú végzettség; 
 helyismeret; 
 jó kommunikációs képesség. 



 
A munkakör betöltésének időpontja: 
Az állás legkorábban: 2015. szeptember 1-től tölthető be. 
 
A jogviszony létesítésekor 3 hónapos próbaidő kerül kikötésre. 
 
A falugondnok napi nyolc órában, kötetlen munkabeosztásban látja el feladatát, 
bérezése a közalkalmazotti bértábla szerint történik. A szakmai tárgyú 
továbbképzéseken a részvétel kötelező. 
 

A pályázatot Zalaszegvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének - 8476 
Zalaszegvár, Kossuth u. 43.– címezve kell benyújtani legkésőbb  

2015. július 31-éig. 
 
A beérkezési határidő a dokumentumoknak az önkormányzathoz történő 
megérkezését jelenti. Kérjük a borítékon feltüntetni: falugondnoki pályázat. 
 
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást  Tudja Endre polgármester nyújt az 
alábbi telefonszámon: 06/204307599 
 
Csabrendek, 2015. június 5. 
 
 
 
 
  Tudja Endre     dr. Gutmayer Bernadett 
  polgármester      jegyző 
 
 
 
 


