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Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a 65/2019.(IX.3.) határozatával döntött a falugondnoki szolgáltatás 2020.
január 1-jei időponttól történő bevezetéséről, amennyiben a Magyar Falu Program keretében a
„Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása”, MFP-TFB/2019 kódszámú alprogramban,
benyújtott pályázata, a falugondnoki szolgáltatás működtetéséhez szükséges új gépjármű
beszerzésre támogatásban részesül.
A falugondnoki szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba vételére irányuló kérelem, az eljáró
hatóság (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya)
felé, 2019. szeptember 20-án – a pályázat beadhatósága végett – benyújtásra került, melyhez a
feladat ellátásához szükséges, a pályázati támogatásból beszerzendő gépjármű hiányában, az arra
vonatkozó adatok (fénykép, forgalmi engedély, kötelező felelősségbiztosítás, casco) csatolására
nem kerülhetett sor. Emiatt a bejegyzési eljárás szüneteltetésének kezdeményezésére került sor,
melynek időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg.
Tekintettel a pályázati támogatásra, a gépjármű mielőbbi beszerzését követően, a bejegyzési eljárás
szüneteltetésének megszüntetését, az eljárás folytatását kell kérni.
A falugondnoki szolgáltatás bejegyzéséhez, az pályázati- és állami támogatás igényléséhez és
elszámolásához a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet szerinti, új kormányzati funkció
felvétele, nyitása válik szükségessé,
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
melyhez a törzskönyvi nyilvántartásban a változások átvezetését kell kezdeményezni, a Magyar
Államkincstárnál.
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A falugondnoki szolgáltatást heti 40 órában közalkalmazottként foglalkoztatott
munkavállaló látja el.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) előírásai
szerint:
„20. § (2) Közalkalmazotti jogviszony
a) büntetlen előéletű,
b) tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá
c) magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személlyel létesíthető.
A Kjt. 20.§ (2d)-(2e) bekezdései részletesen meghatározzák kivel nem létesíthető közalkalmazotti
jogviszony.
A Kjt. 20/A. § (1) bekezdése szerint – főszabályként, a törvényben meghatározott kivételekkel közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető.
Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati
feltételeknek megfelelt. A pályázatot - törvény eltérő rendelkezése hiányában - 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 pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (a
továbbiakban: személyügyi központ) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati
felhívást, a helyben szokásos módon is köteles a munkáltató közzétenni.
A falugondnok – mint intézmény nélküli közalkalmazott – esetében a kinevezési (munkáltatói)
jogkör gyakorlója a képviselő-testület, mely a Kjt.20/A § (19 bekezdése alapján, nyilvános
pályázatot kell, hogy hirdessen a falugondnoki munkakör betöltésére.
A falugondnoki szolgáltatásról, a szolgáltatás bevezetésének feltételeiről további információk
érhetők el a képviselő-testület 2019. szeptember 3-i ülésének 5.2. napirendi pontjának - Javaslat a
falugondnoki szolgáltatás bevezetésére – napirendi előterjesztéséből, mely az önkormányzat
honlapján elérhető.
Fentiekre tekintettel kezdeményezem az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslatok
jóváhagyását.
Vadna, 2019. 11. 21.
Bencze Péter sk.
polgármester

Határozati javaslat:
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Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat törzskönyvi
nyilvántartásában a
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
kormányzati funkció felvételét kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál.
Felelős: jegyző
Határidő: 8 napon belül
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1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban Kjt.) 20/A. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva, a Kjt.20/A §-a alapján, ismételten nyilvános pályázatot
hirdet, a határozat melléklete szerinti feltételekkel, a Vadna község Önkormányzata
Képviselő-testülete, mint fenntartó által működtetett falugondnoki szolgáltatáshoz a
falugondnoki munkakör betöltésére.
A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától, illetve a ha az későbbi időpont,
akkor a falugondnoki szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba vételétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
FALUGONDNOKI
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
jogviszony

határozatlan

idejű

közalkalmazotti

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 órás
A vezetői megbízás időtartama: A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vadna Kassai u.25.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvényben, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben, a
falugondnoki szolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletben, valamint a szakmai programban és
munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az
irányadók.
Pályázati feltételek:





középfokú végzettség, falugondnoki alapképzettség vagy a képzettség
megszerzésének vállalása,
B kategóriás jogosítvány,
gépjárművezetői gyakorlat - legalább 10 év szakmai tapasztalat
18. életév betöltése, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

Előnyt jelentő kompetenciák:




Vadna településen lévő lakó- vagy tartózkodási hely, helyismeret,
önálló munkavégzési- és szervezési képesség,
jó szintű kommunikációs képesség, szociális érzékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







szakmai önéletrajz (fényképes),
végzettségre, képesítésre vonatkozó iratok másolata,
30 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, vagy
ennek megkérését igazoló dokumentum,
érvényes gépjárművezetői engedély másolata,
nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja a falugondnoki képesítés megszerzését,
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat nyílt testületi ülésen történő
elbírálásához hozzájárul,
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nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától, illetve a ha az későbbi időpont, akkor a
falugondnoki szolgáltatás szolgáltatói nyilvántartásba vételétől tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bencze Péter polgármester nyújt, a
48/505-211-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton: a pályázatnak Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete
részére történő megküldésével (3636 Vadna, Kassai u.25. )
vagy
 Személyesen: Bencze Péter polgármester (3636 Vadna, Kassai u.25. ) részére.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …..;
valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.vadna. hu

2019. december…

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat elbírálásáról Vadna
Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, fenntartva az eljárás eredménytelenné
nyilvánításának jogát is.
Vadna, 2019. december..
Bencze Péter sk.
polgármester

