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9. sz. előterjesztés

ELŐTERJESZTÉS
Sávoly Község Önkormányzata települési karbantartó
állásának pályázati kiírásáról a Képviselő-testület
2022. május 12-ei ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Sávoly Község Önkormányzata települési karbantartója közalkalmazotti jogviszonya,
2022. április 30. napi hatállyal áthelyezéssel megszűnt.
A karbantartói feladatok ellátása a település intézményeinek működéséhez
elengedhetetlen, ezért javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően a települési karbantartói álláshelyet nyilvános pályázat
útján töltsük be.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban:
Kjt.) 20/A. §-a értelmében közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető.
Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati
feltételeknek megfelelt. A pályázatot a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki. Ha a
pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató dönthet arról, hogy a munkakör, illetve a
beosztás betöltése pályázat alapján történik.
A jogszabályok meghatározzák a beosztás betöltéséhez előírt pályázati feltételeket. A
pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv, a
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán és a helyben szokásos módon
is közzé kell tenni. A pályázatok benyújtási határideje a közzétételtől számított 15
napnál rövidebb nem lehet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján fogadja el a pályázati
kiírást.

Határozati javaslat
1. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
települési karbantartói álláshelyének pályáztatásáról szóló előterjesztést
megtárgyalta, azt az előterjesztéshez mellékelt formában jóváhagyja.
2. Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint munkáltatói
joggyakorló felkéri a Polgármester Urat, gondoskodjon a pályázati felhívás
közzétételéről a pályáztatással kapcsolatos feladatok ellátásáról.
Felelős: Schuller Tibor, polgármester
Határidő: értelem szerint

Sávoly, 2022. május 9.

Schuller Tibor s.k.
polgármester

1. sz. melléklet

Sávoly Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Települési karbantartó
munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű – 3 hónap próbaidő kikötése mellett - közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Sávoly község közigazgatási területe
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Sávoly Község Önkormányzatához kapcsolódó középületek karbantartási, javítási
munkáinak elvégzése, köztemető, községi sportpálya, közparkok fűfelületének,
növényzetének gondozása, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítási feladatainak ellátása,
az önkormányzati tulajdonban álló ATG traktor üzemeltetése és karbantartása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
▪
▪
▪
▪

8 általános iskolai végzettség
büntetlen előélet
egészségügyi alkalmasság
minimum B típusú gépjárművezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
▪ önéletrajz
▪ iskolai végzettséget igazoló okirat
▪ büntetlen előélet igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 30.
A pályázatok benyújtásának módja:
▪ Postai úton, a pályázatnak a Sávoly Községi Önkormányzat címére történő
megküldésével (8732 Sávoly, Petőfi u. 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
/2022., valamint a
munkakör megnevezését: települési karbantartó.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31 /a pályázat benyújtási
határidejét követő képviselő-testületi ülés/
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa. A pályázók személyes meghallgatásáról a pályázat kiírója dönt. A döntés
eredményéről minden pályázónak tájékoztatás kerül kiküldésre.

