
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Törökbálinti Városgondnokság  
 

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

pályázatot hirdet 

gondnok–beszerző 

munkakör betöltésére.  
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő. 
 
A munkavégzés helye: 

Törökbálint 
 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A Törökbálinti Városgondnokság feladatkörébe tartozó épületekben felmerülő üzemeltetési 
és karbantartási munkák előkészítése, egyeztetése és irányítása. Épületek kisebb karbantar-
tása. Különböző intézmények gondnokainak összehangolt közös munkavégzésének szerve-
zése és irányítása. Berendezési tárgyak és eszközök javítása, karbantartása. Felmerült mű-
szaki hibák beazonosítása, javításuk vagy javíttatásuk. Kerti és utcai területek takarítása, fű-
nyírás, locsolás, hóeltakarítás, síkosságmentesítés. Munkavégzés helye változó.  

 
Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
 

Pályázati feltételek: 

 Középfokú képesítés, középfokú műszaki végzettség,  

 cselekvőképesség,  

 büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány bemutatása alkalmazás esetén). 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 hasonló területen szerzett, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat 

 B kategóriájú vezetői engedély, 
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 törökbálinti helyismeret, 

 Word és Excel alkalmazások ismerete. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes szakmai önéletrajz, 

 iskolai végzettséget igazoló oklevélmásolatok, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak sikeres pályázat esetén). 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2017. március 2.  
 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 elektronikus úton Martinné Rauscher Mária részére a rauscher.maria@torokbalint.hu 

e-mail címre vagy 

 postai úton a Törökbálinti Városgondnokság címére  

(2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 74. ). 

 

Kérjük, a borítékon, illetve az e-mailben tüntesse fel a pályázati adatbázisban szereplő  
azonosító számot: 1/2017, valamint a munkakör megnevezését: gondnok–beszerző.  
 

A pályázat elbírálásának határideje:  
2017. március 8. 
 

A pályázat közzétételének helye: 

 a Törökbálinti Városgondnokság hivatalos honlapja (www.tbvg.hu),  

 Törökbálint Város hivatalos honlapja (www.torokbalint.hu) 

 a Nemzeti Közigazgatási Intézet által működtetett „A Közszféra Állásportálja” 

(https://kozigallas.gov.hu ). 

 

Törökbálint, 2017. február 9. 
 

Antal Jenő sk. 
intézményvezető  
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