
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Törökbálinti Városgondnokság  
 

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

pályázatot hirdet 

uszodagépész 

munkakör betöltésére.  
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő. 
 
A munkavégzés helye: 

2045 Törökbálint, Óvoda utca 6.  
(Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola, Törökbálint Sportközpont) 
 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az uszoda vízgépészetének működtetése, valamint a sportcsarnok és iskola vízhálózati, villa-
mos hálózati, fűtési-hűtési, szellőzési rendszerek és gázkazánok működtetése. Részvétel a 
karbantartási munkákban.  

 
Illetmény és juttatások: 

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

Pályázati feltételek: 

 középiskolai végzettség, érettségi, 

 vízműkezelő, vízforgató gépész végzettség,  

 klórgázadagoló berendezés kezelői képesítés, 

 hasonló területen szerzett gyakorlat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

 cselekvőképesség,  

 büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány bemutatása alkalmazás esetén). 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 villanyszerelői képesítés, 

 kazánkezelői képesítés, 

 lakatos képesítés, 

 víz- és fűtésszerelő képesítés, 

 iparigáz-tüzelő berendezés kezelői képesítés, 

 energetikai képesítés, 

 törökbálinti helyismeret. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 motivációs levél 

 fényképes szakmai önéletrajz, 

 végzettséget tanúsító 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:  
2016. május 19. 
 

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: 19/2016., valamint a munkakör megnevezését: uszodagépész.  
 

A pályázat elbírálásának határideje:  
2016. május 25. 
 

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, 2016. április 28. 
 

Antal Jenő sk. 
intézményvezető 
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