
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

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

pályázatot hirdet 

lakás- és épületüzemeltetési ügyintéző 
munkakör betöltésére.  

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő. 
 
A munkavégzés helye: 

2045 Törökbálint, , Munkácsy Mihály utca 74. 
 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Önkormányzati bérlakásokkal és bérbe adott ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés, szerző-
dések előkészítése, aktualizálása. Együttműködés a bérlakások javításainak, felújítási mun-
káinak előkészítésében. Teljes körű nyilvántartás kialakítása, vezetése. Óvodák, bölcsőde, 
sportpálya és az orvosi rendelők gondnokainak koordinálása, létesítmények üzemeltetésé-
hez kapcsolódó munkák ellenőrzése, szervezése és az ezekkel kapcsolatos térinformatikai 
nyilvántartás vezetése. Előterjesztések készítése. 

 
Illetmény és juttatások: 

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

Pályázati feltételek: 

 legalább középfokú műszaki végzettség,  

 felhasználói szintű MS Office-ismeretek (irodai alkalmazások), 

 B-kategóriás jogosítvány, 

 cselekvőképesség,  

 büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása alkal-

mazás esetén). 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 felsőfokú képesítés, ingatlankezelői szakképesítés, 

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

 térinformatikai rendszer alkalmazásában szerzett gyakorlat, 
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 közszférában szerzett tapasztalat, 

 iratkezelési szabályok, programok ismerete. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes szakmai önéletrajz, 

 motivációs levél, 

 végzettséget tanúsító oklevélmásolatok. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  
 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2016. augusztus 4. 
 

A pályázatok benyújtásának módja:  

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

ímélcímre vagy 

 postai úton a Törökbálinti Városgondnokság címére  

(2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 74. ). 

Kérjük, a borítékon, illetve az ímélben tüntesse fel a pályázati adatbázisban szereplő  
azonosító számot: 29/2016, valamint a munkakör megnevezését: lakás- és épületüzemelte-
tési ügyintéző.  
 

A pályázat elbírálásának határideje:  
2016. augusztus 12. 
 

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. július 14.  
 

Antal Jenő 
intézményvezető sk. 
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