
 

 
                              Lajosmizse Város Polgármesterétıl 
   6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
                                Tel/Fax:76/457-575 

E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu  
 

 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet 

városgondnok 

munkakör betöltésére.  

A jogviszony idıtartama:  
határozatlan idıre szóló 

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidı.  

A munkavégzés helye: 
Bács-Kiskun megye, 6050 Lajosmizse, Attila utca 2, illetve a város közterületei, közparkjai, ingatlanai 
– munkaköri leírás szerint részletezetten. 

Ellátandó feladatok: 
Az önkormányzat park-, közterület- és útfenntartási (ingatlan-karbantartási) tevékenységének 
vezetése, irányítása, szervezése az önkormányzati alkalmazott és közfoglalkoztatott munkatársak, 
munkacsoportok irányításával, vezetésével; a munkák elıkészítése, felmérése, szervezése, ellenırzése; 
a feladatokhoz kapcsolódó beszerzések elıkészítése, lebonyolítása.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 
Megegyezés szerint.  

Pályázati feltételek: 
� magyar állampolgárság, 
� cselekvıképesség, 
� munkavezetıi rátermettség, önálló feladatvégzés, gazda szemlélető megközelítés, 
� számítógép és irodai szoftverek felhasználói szintő ismerete, alkalmazása, 
� minimálisan szakmunkás végzettség, elsısorban mezıgazdasági, erdészeti, gépszerelıi, 

gépkarbantartói szakmákban, 
�  „B” kategóriás jogosítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
� iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 
� rövid szakmai önéletrajz, 
� a munkakör ellátására vonatkozó szakmai elképzelések rövid ismertetése; 
� a feladathoz kapcsolódó egyéb gép-, eszközkezelıi jogosítványok benyújtása (ha van), 

tapasztalatok ismertetése; 
� jövedelem igény megjelölése. 

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  
A munkakör legkorábban 2016. május 1. napjától tölthetı be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 28. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gábor települési fıépítész nyújt a 06-
76/556-161-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton vagy személyesen, a pályázatnak a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal címére 
történı megküldésével (6050 Lajosmizse, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör 
megnevezését: „Városgondnok”.  

 

 



 

Az elbírálás módja, rendje: 
A pályázatokat Lajosmizse Város Polgármestere, mint a munkáltató bírálja el, aki a pályázatot 
eredménytelennek is nyilváníthatja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         Lajosmizse Város Honlapja – 2016. április 15. 
�         Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetı táblája – 2016. április 15. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.lajosmizse.hu honlapon 

szerezhetı. 
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         polgármester s.k. 
 


