
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Törökbálinti Városgondnokság 

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

pályázatot hirdet 

közétkeztetési részlegvezető 

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2023.12.31-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Pest megye, 2045 Törökbálint, Köztársaság tér 8. 

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

Fő feladatai: A három iskola konyhájának üzemeltetése. Konyhai dolgozók, gazdasági 

ügyintézők koordinálása. Kapcsolattartás a szerződött partnerekkel. Szervezi a konyhai 

eszközök javítását, karbantartását. Végzi a szükséges anyagok beszerzését. Üzemeltetési, 

egészségügyi szabványok (munkavédelem, tűz-, érintésvédelem, HACCP stb.) biztosítása, 

betartatása. Adatszolgáltatások, beszámolók készítése. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

További juttatások: SZÉP-kártya juttatás, a törvény szerint meghatározott munkába járás 

költségtérítése, céges telefonflotta. 

Pályázati feltételek: 

• középfokú képesítés, érettségi, 

• B kategóriás jogosítvány, 



 
 

• élelmiszeriparban szerzett tapasztalat, 

• vezetői tapasztalat, legalább 3 év, 

• cselekvőképesség, 

• büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány leadása alkalmazás esetén), 

• magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• felsőfokú képesítés, 

• központi költségvetési szervnél szerzett gyakorlat 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• fényképes szakmai önéletrajz, 

• iskolai végzettséget és képzettséget tanúsító oklevél másolatok, 

• motivációs levél 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 01. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• elektronikus úton Juhász Mónika részére a juhasz.monika@torokbalint.hu e-mail címre 

vagy 

• postai úton a Törökbálinti Városgondnokság címére  

(2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79.).  

 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

4/2023., valamint a munkakör megnevezését: közétkeztetési részlegvezető. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 08. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• Törökbálinti Városgondnokság hivatalos honlapján (www.tbvg.hu)  

• Törökbálint város hivatalos honlapján (www.torokbalint.hu) 

• a Nemzeti Közigazgatási Intézet által működtetett „A Közszféra Állásportálja” 

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

http://www.torokbalint.hu/

