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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes, Külterület 

a 13/2013.(X.30.) önkorm. rendelet 1. §-a szerint 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:

Mezőőri feladatok ellátása az 1997. évi CLIX. törvény 23. §-a 
alapján, továbbá a munkaköri leírásban és az Önkormányzat 
13/2013.(X.30.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkal-
mazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
� 8 Általános, befejezett általános iskolai végzettség,
� magyar állampolgárság
� büntetlen előélet
� az 1997. évi CLIX. törvényben meghatározott mezőőri 

vizsga megléte, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a 
tanfolyam elvégzését és a vizsga letételét vállalja

� érvényes „B” kategóriás jogosítvány
� fegyvervizsga
� 3 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
� hasonló munkakörben szerzett tapasztalat (legalább 1-3 év)
� szakmunkás képesítés (mezőgazdasági terület, vadász)
� saját tulajdonú, megfelelő műszaki állapotú 

motorkerékpár, vagy jármű
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

� Önéletrajz
� 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
� iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
� nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Képviselőtestület a 

pályázatot nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja meg
� megismerési nyilatkozat (hozzájárulás a pályázati 

anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre 
jogosultak általi megismeréséhez)

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 14.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fűtő 
Georgina nyújt, a +36(59)530-500/183-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
� Postai úton, a pályázatnak a Kunhegyes Város Önkor-

mányzata címére történő megküldésével. (5340 Kunhe-
gyes, Szabadság tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
298/2015/TIT , valamint a munkakör megnevezését: 
mezőőr.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
� ·– 2015. október 22.www.kunhegyes.hu
� Önkormányzati hirdető tábla – 2015. október 22.
�  – 2015. október 23.www.kozigallas.gov.hu 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az Önkormányzat címére küldött pályázatok Szabó András 
polgármester részére kerülnek megküldésre. A pályázat kiírója 
fenntartja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánítására.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.kunhegyes.hu honlapon szerezhet.

Kunhegyesi „Cipősdoboz akció”
A Kunhegyesi Mikro-térségi Szociális Intézmény Gyermekjóléti Szolgálata harmadik alkalommal hirdeti meg a karácsonyi 

„Cipősdoboz akciót”.Az összegyűjtött ajándékokat idén is a hátrányos helyzetű kunhegyesi gyermekek számára szeretnénk 
eljuttatni.

2014-ben az összegyűlt adományokból 189 itt élő rászoruló gyermeknek tudtuk egy kicsit szebbé tenni a karácsonyt. Bízunk 
abban, hogy nagylelkű felajánlásaiknak köszönhetően idén is sok kisgyermeket tudunk megajándékozni a szeretet ünnepére.
Mit várunk?
Apróbb ajándékokat, melyek akár egy cipősdobozban is elférnek.
Pl.: Játékok: kisautók, labdák, babák, plüssállatok, jojók, világító vagy hangot adó játékok (extra elemmel), stb.

 Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek, zsírkréta, kifestők, jegyzettömbök, stb.
 Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, fésű
 Egyéb: csokik, cukorkák, nyalókák, rágó, pólók, játék ékszerek, hajgumik, órák, könyvek, stb.
Kérjük, az adományaikat legkésőbb 2015. december 10-ig juttassák el a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz.

Cím: 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 106.
Telefon: 59/530-155, vagy 530-156
Nyitva tartás:
Hétfőtől – Csütörtökig: Délelőtt: 8.00- 12.00  Délután: 12.30 – 16.30
Pénteken: Délelőtt: 8.00- 12.00
Adományaikat, felajánlásaikat előre is köszönjük.

 Vincze Lászlóné
 intézményvezető


