
BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Ügyiratszám: BSZ/           /2020.

A  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  szóló  478/2020.  (XI.  3.)  Korm.  rendelet  és  a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése  alapján  Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testületének  feladat-  és  hatáskörében  eljárva,  a  települési  képviselők  előzetes
véleményét kikérve az alábbi döntést hozom:

139/2020. (XI.12.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

A katasztrófavédelemről  és a hozzá  kapcsolódó
egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése  alapján
Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  feladat-  és  hatáskörében
eljárva a falugondnok helyettesítésére Óbudavár
Község  Önkormányzatával  kötendő
megállapodást az előterjesztés melléklete szerint
jóváhagyom.

Szentantalfa, 2020. november 12.

   Bíró Imre
polgármester



BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Ügyiratszám: BSZ/1578-2/2020.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és
a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)
bekezdése  alapján  Balatonszepezd  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  feladat-  és
hatáskörében eljárva, a települési képviselők előzetes véleményét kikérve az alábbi döntést hozom:

140/2020. (XI.12.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

A  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdése alapján Balatonszepezd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete  feladat-  és  hatáskörében  eljárva  a
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény
20/A.  §  alapján  pályázatot  hirdetek  falugondnok  munkakör
betöltésére. 
A  közalkalmazotti  jogviszony  időtartama:  határozatlan  idejű
közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8252 Balatonszepezd
közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Falugondnoki  feladatok ellátása,  munkaköri  leírás és szakmai
program  alapján,  figyelemmel  a  szociális  igazgatásról  és  a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint az
ágazati  jogszabályokban  foglaltakra.  Lényeges  feladatok:
falugondnoki  gépjármű  vezetése,  közreműködés  a  szociális
étkeztetésben,  a  házi  segítségnyújtásban,  az  egészségügyi
ellátáshoz  való  hozzájutás  biztosításában  (rászorultak
szakrendelésre szállítása), a háziorvosi rendelésre szállításban,
az  egyéb  egészségügyi  intézménybe  szállításban,  gyógyszer
kiváltásban,  gyógyászati  segédeszközökhöz  való  hozzájutás
biztosításában,  óvodás  és  iskolás  gyermekek  szállításában,  a
közösségi,  művelődési,  sport-  és  szabadidős  tevékenységek
szervezésében,  az  egyéni  hivatali  ügyek  intézésének
segítésében, az egyéb lakossági szolgáltatások szervezésében. 

Illetmény és juttatások:
Az  illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a
közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény
rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- legalább szakmunkás végzettség
- falugondnoki  alapképzettség,  vagy  a  képzettség

megszerzésének vállalása
- legalább 3-5 év gépjárművezetői tapasztalat 
- B kategóriás jogosítvány
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség
- foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
- büntetlen előélet
- 3 hónap próbaidő vállalása



A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- kisgépkezelői OKJ bizonyítvány, műszaki ismeret
- jó kapcsolatteremtő képesség, segítőkészség
- önálló  munkavégzés,  felelősségtudat,  terhelhetőség,

megbízhatóság, pontosság

Elvárt kompetenciák:
- helyismeret,
- jó írásbeli kifejezőkészség,
- felhasználói szintű számítógép-ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló okmány másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
- érvényes gépjárművezetői engedély másolata
- falugondnoki  alapképzettséget  igazoló  okirat  másolata,  vagy

nyilatkozat  arról,  hogy  falugondnoki  képzésen  való  részvételt
vállalja, és a feladat ellátásához szükséges képesítést megszerzi,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

- nyilatkozat arról, hogy a próbaidőt vállalja

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bíró Imre
polgármester nyújt, a +36-30/330-12-11 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Balatonszepezd Község Önkormányzata
címére  történő  megküldésével  (8252  Balatonszepezd,  Árpád  u.
27.).  Kérjük  a  borítékon  feltüntetni  a  pályázati  adatbázisban
szereplő azonosító számot: BSZ/1578/2020., valamint a munkakör
megnevezését: falugondnok.
Elektronikus úton: a meszaros.emoke@zankaph.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Balatonszepezd Község Önkormányzata képviselő-
testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat
eredménytelenné  nyilvánítására.  A  pályázati  kiírásnak  nem
megfelelő  pályázatot  a  képviselő-testület  érvénytelenné
nyilvánítja és értékelését mellőzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Balatonszepezd község honlapja: 2020. november 30.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. november 30.

Szentantalfa, 2020. november 12.

   Bíró Imre
polgármester

mailto:meszaros.emoke@zankaph.hu

