
Sajóbábony Város Önkormányzata 

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

pályázatot hirdet  

MESZ karbantartó 

munkakör betöltésére.   

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 3792 Sajóbábony, Arany J. út 5.  

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

Sajóbábony város közigazgatási területén, a MESZ üzemeltetésében lévő intézményekben, valamint a MESZ 

kezelésében lévő lakás és nem lakás célú helyiségekben karbantartói feladatok ellátása, festési munkák 

elvégzése, valamint településüzemeltetési feladatok ellátása. 

 

Illetmény és juttatások:  

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 

és az önkormányzat költségvetési rendeletének rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 középfokú képesítés  

 B kategóriás vezetői engedély 

 cselekvőképesség 

 büntetlen előélet  

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 szobafestő végzettség 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 fényképes szakmai önéletrajz 

 képesítést igazoló okiratok másolata 

 Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat anyagát az eljárásban részt vevők megismerhetik, 
illetve az abban foglalt személyes adatainak a pályázati kiírással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: elbírálást követően azonnal betölthető  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 14.  
 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 Postai úton, a pályázatnak a Sajóbábony Város Önkormányzat címére történő megküldésével (3792 
Sajóbábony, Bocskai út 2.)  Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: ……. , valamint a munkakör megnevezését: karbantartó. 

 Elektronikus úton a hivatal@sajobabony.hu e-mail címre.  

 Személyesen: Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatalban, 3792 Sajóbábony, Bocskai út 2.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 25. 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. … 

A pályázat megjelenik Sajóbábony Város Önkormányzat honlapján ( www.sajobabony.hu ) 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

 

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, vagy megszakítsa, 

vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélkül 

eredménytelennek nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. A kizárólag 

elektronikus úton történő jelentkezés érvénytelennek minősül. A pályázatokat Sajóbábony Város Önkormányzata 

képviselő-testülete bírálja el. 

http://www.sajobabony.hu/

