
  

 
 

 
 

SZELEVÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

5476 Szelevény, Kossuth L. u. 4.   

   56/329-001,  E-mail: szeleveny@szeleveny.hu    

___________________________________________________________________________ 

 

 

Szelevény Községi Önkormányzat 

pályázatot hirdet 

Karbantartó 

munkakör betöltésére 

 

A jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű munkajogi jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő, heti 40 óra 

A munkavégzés helye: 

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5476 Szelevény, Kossuth Lajos út 4. 

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

Szelevény Községi Önkormányzat intézményei és közterületei tekintetében a karbantartási 

munkák ellátása, javítási, hibaelhárítási feladatok elvégzése, közterületek takarítása, növényzet 

gondozása, fűnyírás, fűkaszálás, locsolás, hóeltakarítás, síkosság mentesítés. 

Illetmény és juttatások:  

A foglalkoztatásra és a munkabér megállapítására a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 

I. törvény, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 

megállapításáról szóló  20/ 2021.(I.28.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

• 8 általános 

• B kategóriás jogosítvány 

• Egészségügyi alkalmasság 

• Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség 

 

 



 

 

Pályázatnál előnyt jelent: 

• Mezőgazdasági/erdészeti szakképesítés vagy 2009. után megszerzett aranykalászos 

gazda képesítés 

• Géplakatos vagy asztalos végzettség 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbei erkölcsi 

bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes 

adatait a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kerekesné dr. Holló Helga nyújt a 

0656/329-001-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Szelevény Községi Önkormányzat címére történő 

megküldésével (5476 Szelevény Kossuth Lajos út 4.)  

vagy 

• Elektronikus úton Kerekesné dr. Holló Helga részére a szeleveny@szeleveny.hu e-mail 

címen keresztül 

• Személyesen: Kerekesné dr. Holló Helga Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5476 

Szelevény, Kossuth Lajos út 4. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat alapján kiválasztott jelöltekkel személyes elbeszélgetést folytatunk, a kinevezésről 

a képviselő testület dönt, továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást 

eredménytelenné nyilvánítja. A kinevezésben 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

http://www.szeleveny.hu – 2021.április 12. 

Szelevény Község Önkormányzatának hirdetőtáblába - 2021. április 12. 

Szelevény Község facebook oldalán – 2021. április 12. 
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