
Monor és Környéke Hegyközség Választmánya

a ,,Hegyközségekről" szőlő 20t2.évi CCXIX. törvény (továbbiakban:

hegyközségi törvény} aO.§(7) bekezdés alapján pályázatot ír ki

Monor és Környéke Hegyközség hegybírói tisztség ellátására

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglakoztatás iellege: teljes munkaidő (8 óralnap)

Kinevezés időtartama: 2019. augusztus 1-től hatarozat!an időre szól.

A munkavégzés helye: Monor és Környéke Hegyközség területe

(cím: 2200 Monor...................)

Ellátandó fe|adatok: a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkára által meghatározott, Monor

és Környéke Hegyközség közigazgatásiterületén a hegybírólfeladatok e!látása a reg|onális

titkár iránymutatása alapján. A hegyközségi törvény aO.§ (5) bekezdés szerinti a közgyűlés,

illetve a választmány döntése alapján meghatározott feladatok.

Munkabér és juttatások: a hegyközségi törvény 40.§ (5) bekezdés és (10) bekezdései szerint.

Munkavégzésre vonatkozó speciális előírások: a hegyközségitörvény 40.§ (7) bekezdés

szerint a hegybíró munkáltatója a Hegyközségek NemzetiTanácsa. A hegybíró feIett a

munkáltatóijogokat a kinevezés és feImentés tekintetében a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

főtitkára gyakorolja. Egyéb munkáltatóijogokat a regionális titkár gyakorolja.

o PáIyázat feltételei:
o legalább középfokú mezőgazdasági szakirányú szakképzettség:

o Középfokú mezőgazdasági végzettségek közül szakirányúnak az alábbi

képzettségek minősüInek: Általános kertész, Bor- és pezsgőgyártó

sza ktech n ikus, Bo rász, Borász techn i kus, Borfeldolgozó, Bortech nológus,

Ke rtész, Ke rtész és n övényvéd el m i tech n i ku s, Sző! ész-bo r ász, Szőlész-

borász szaktechnikus, Szőlő- és gyümölcstermesztő, Szőlő- és

szaporítóa nyag kertész, Sző|őtermelő és borkezelő, Szőlőtermelő,

Szőlőterme sztő, Szőlőterm esztő és feldolgozó techn l kus, Vi nceI lér,

o Felsőfókú mezőgazdasági végzettségek közül szakirányúnak az aIábbl

képzettségek m i nősü lnek: Agrá rmérnök, okleve!es agrá rmérnök,
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (BSc, MSc, egyetemi), Kertész

ü ze m m érnö k, Ke rtészmérnök, Mezőgazdasá gi m érn ö k, M ezőgazd asá gi

szakoktató kertészet szakirányon, Okleveles kertész és szőlész, Okleveles



kertészmérnök, Okleveles kertész üzemmérnök, Okleveles mezőgazdasági

kertész üzem mérnök, Okl eveles növényorvos, Okleveles szervező

üzemmérnök kertészeti ágazatban, Szőlész-borász mérnök, 5ző!ész-borász

(FSz), Élelmiszermérnök, Okleveles élelmiszeripari mérnök, Élelmiszeripari

mérnök, Szőlő- és borgazd á l kodási szakmérnök,

- a közigazgatási alapvizsgát letette, vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú

szakképzettséggel vagy kormá nyzati ta nu lmányok szakirá nyú

szakképzettséggel rendeIkezik, vagy vállalja, hogy kinevezése esetén a

közigazgatási a!apvizsgát a Hegyközségek NemzetiTanácsának főtitkára által

meghatározott határidőn - de megválasztásától számított legkésőbb egy éven

- belül leteszi

- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- foglakozástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya a|óIi mentesség

- szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázls keze!ő programok ismerete

Pályázati elbírálásnál előnyt jelent:

- hegyközségi szervezetben eltöltött lega!ább 5 éves gyakorlat,

- HEGYIR program ismerete,

- a hegybíró működési területében elhelyezkedő szőlőültetvények ismerete,
- saját személygépkocsi, B kategóriás jogosítvány,

Pályázat részeként benyúitandó iratok, igazolások:

-3 hónapnál nem régebbihatósági erkölcsi bizonyítvány
- iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
- a közigazgatási alapvizsgát letette, vagy közigazgatásitanulmányok szakirányú

szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettségge!

rendelkezik, vagy vállalja, hogy kinevezése esetén a közigazgatási alapvizsgát a

Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára álta! meghatározott hatáiidőn - de

megválasztásától számított legkésőbb egy éven - belül leteszi

- részletes szakmai önéletrajz

A tisztség betöltésének időpontja:

2019. augusztus 01-től

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. iúlius 22-ie beérkezően. A pályázati kiírással

kapcsolatban további információt Racskó Károlv. a Monor és Környéke Hegyközség elnöke

nyújt a +36-20/343-0047-es telefonszá mon.



A pályázat benyújtásának módja: postai úton, Monor és Környéke Hegyközség

Vá!asztmánya címére: 2213 Monorierdő Szárazhery. A borítékra kérjük feltüntetni:

,, H egybírói P ály ázat" .

A pályázat eliárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a hegybíró személyére a
beérkezett pályázatok értéke!ése alapján a Hegyközségek NemzetiTanácsa fe!é a

Választmány tesz javaslatot. A kinevezés a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkárának a

jogköre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. iúlius 25.

A pályázat kiírás további közzététe!ének helye: Monor és Környéke Hegyközség székhelyén
kifüggesztve. Hegyközségek N emzeti Tanácsá n a k hon la pja.

Monorierd ő,z}Lg.június 2l/ ,
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Monor és környéke Hegyközség

Választmánya nevében

Racskó Károly

elnök


