
Galvács Község Önkormányzata  

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

pályázatot hirdet 

Galvács Község Önkormányzata  

falugondnok  

munkakör betöltésére.  

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Galvács, Bereg utca 10.  

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

A falugondnoki teendők ellátása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok az önkormányzat által 

a falugondnoki szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet és szakmai program szerint 

végrehajtási rendeletei, továbbá a fenntartó által elfogadott szakmai program alapján  

Illetmény és juttatások: 

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

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

▪  8 Általános, Tanya-falugondnoki képzés 

▪  B kategóriás jogosítvány,  

▪ magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány 

▪ Falugondnoki képzés megszerzésének vállalása, amennyiben nem rendelkezik ezzel 

a képzéssel 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

▪  Helyismeret  

Elvárt kompetenciák:  



▪  Jó szintű szociális érzékenység, rugalmasság, mobilitás, jó kommunikációs 

képesség, felelősségtudat,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

▪ szakmai önéletrajz, legmagasabb iskolai végzettséget és/vagy egyéb végzettséget 

igazoló okiratok másolatai, vezetői engedély másolata, 30 napnál nem régebbi 

erkölcsi bizonyítvány, 

▪  nyilatkozat a 81/2004. (IX.18.) ESZCSM rendelet szerinti falugondnoki képzés 

vállalásáról vagy meglétéről. 

▪  Nyilatkozat személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való 

hozzájárulásról , a benyújtott pályázatban szereplő adatokat az eljárásban 

résztvevők megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Filó Gergő polgármester nyújt, a 

48/560-561 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

▪   Postai úton, a pályázatnak a Galvács Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (3752 Galvács, Bereg utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: G/MÜ/84/2022 , valamint a 

munkakör megnevezését: falugondnok.  

▪   Személyesen: Filó Gergő Polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 

Galvács, Bereg utca 10. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beadott pályázatokról a Képviselő-testület dönt. A pályázók lehetőséget kapnak a Képviselő-

testületi döntés előtt a falugyűlésen történő bemutatkozásra. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

▪  Galvács Község Honlapja – 2022. július 27. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.galvács.hu honlapon 

szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. július 27.  

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 

munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 

pályázatot kiíró szerv felel.  
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