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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. március 31-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján,
figyelenimel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SZCSM rendeletre tanyagondnoki szolgáltatás
létrehozásáról döntött. Elkészítette és elfogadta a Tanyagondnoki szolgálatról szóló rendeletét
(6/201 4.(I,28.) önkormányzati rendelet) és szakmai programját (32/201 4.(I.27.)sz. határozat).

A tanyagondnoki szolgálat működési engedély kérelmének benyújtásához, valamint a
tanyagondnoki szolgálat működéséhez I fő tanyagondnokot kell alkalmazni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja
el az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete a Tanyagondnoki Szolgálat
Tanyagondnok állására a következők szerint Írja ki a pályázatot:
A pályázatot meghirdető szerv Mezőberény Város Onkormányzati

Képviselő-testülete
Képviseli Siklósi István polgármester
5650 Mezőberény, Kossuth téri.
www.mezobereny.hu

A kinevezés időtartama, jellege: A kinevezés határozatlan időre szól, melynek kezdő
időpontja, egyben a munkába állás napja legkorábban a működési engedély hatályba lépését
követően tölthető be. A próbaidő tartama három hónap. A meghirdetett munkakör ellátása
teljes, 8 órás munkaidőben történik.

A kinevezés feltételei: Legalább középfokú iskolai végzettség és B kategóriás jogosítvány. A
pályázat elbírálásánál előnyt élvez a szociális területen szerzett képesítés, helyismeret,
gépj árművezetői gyakorlat, tanyagondnoki képesítés megléte.
A kinevezett közalkalmazottnak vállalnia kell a 8i/2004.(IX.i8) ESzCsM alapján a
tanyagondnoki tanfolyam elvégezését, ezáltal a tanyagondnoki képesítés megszerzését.





A munkavégzés helye: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. (á fenntartó székhelye), azonban a
munkakör jellegéből adódóan a munkavégzés helye változó, tekintettel az 1/2000. (1.7.)
SzCsM rendelet értelmében Mezőberény Város a tanyagondnoki szolgálatról szóló Szakmai
Programjában foglalt feladatok ellátására.

A közalkalmazott díjazása (illetmény és egyéb juttatások): A közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt) előírásainak megfelelően.

A pályázat tartalmi követelményei:
a pályázó szakmai életrajza,
Iskolai és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e pályázatának nyilvános
ülésen történő tárgyalásához, illetőleg a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összernggésben történő kezeléséhez.

A pályázat benyújtásának helye és határideje: A pályázatot Mezőberény Város
Onkormányzatához kell benyújtani, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK) intemetes oldalán megjelentek szerint, legkésőbb a pályázati kiírás
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján (www.kozigallas.hu) való megjelentésétől
számított 30 napon belül.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban „Mezőberény Város
Önkormányzata tanyagondnoki pályázat” megnevezéssel I példányban, postai úton (5650
Mezőberény, Kossuth tér 1. ) vagy személyesen kell benyújtani A benyújtási határidőn túli
hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásnak rendje és határideje: A pályázatot a munkáltatói jogokat gyakorló
szervként Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A pályázati eljárás
előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatokat Mezőberény Város Onkormányzat
jegyzője látja el.

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázati
kiirásnak nem megfelelő pályázatot a képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és
értékelését mellőzi.

A pályázat elbírálásának határideje: A Képviselő-testület májusi soron következő ülésén
A pályázati felhívás további közzétételének helye, ideje: Mezőberény Város honlapja és
képúj ság

További felvilágosítást ad Siklósi István polgármester
Tel.:66/515-500

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2014. március 19.

Bereczki Ivett
beruházási és pénzügyi

ügyintéző




