
Bősárkány Nagyközség Önkormányzata 
                        

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

pályázatot hirdet 

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata 
 

karbantartó, közterület karbantartó 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Győr-Moson-Sopron megye, 9167 Bősárkány, Kossuth Lajos utca 1. 

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

Településüzemeltetési feladatok ellátása, zöldterület fenntartással 
kapcsolatos munkálatok elvégzése, temetők gondozása, 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, csapadékvíz 
rendszerek tisztítása, karbantartása, téli időszakban hó- és 
síkosságmentesítési feladatok elvégzése. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

         8 Általános, 
         magyar állampolgárság 
         cselekvőképesség 
         büntetlen előélet 
         a munkakör ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság 



         jó teherbíró képesség, szorgalom 
         precíz munkavégzés, megbízhatóság 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         építőiparban (elsősorban vízvezetékszerelési, villanyszerelési, 

kőműves munkákban) szerzett tapaszta - Legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat, 

         B kategóriás jogosítvány 
         gépkezelői jogosítvány 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         fényképes önéletrajz 
         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az azt 

igénylő nyilatkozat másolata 
         iskolai végzettséget igazoló okirat másolata 
         nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába a pályázat 

elbírálásában résztvevők betekinthetnek 
         nyilatkozat a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról 
         nyilatkozat arról, hogy a személyét érintő kérdésben nyilvános 

vagy zárt ülés tartását kéri 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalay Imre 
polgármester nyújt, a 96/271-217 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Postai úton, a pályázatnak a Bősárkány Nagyközség 

Önkormányzata címére történő megküldésével (9167 Bősárkány, 
Kossuth utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: B/65/2023 , valamint a 
munkakör megnevezését: karbantartó, közterület karbantartó. 

         Elektronikus úton Szalay Imre részére a 
polgarmester@bosarkany.hu E-mail címen keresztül 

         Személyesen: Szalay Imre polgármester, Győr-Moson-Sopron 
megye, 9167 Bősárkány, Kossuth utca 1. . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 31. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www.bosarkany.hu honlapon - 2023. január 25. 
         Bősárkány önkormányzat hirdetőtábláján - 2023. január 2 

 


