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Zebecke
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
2017. év március hó 1. napján megtartott
közmeghallgatásáról

Határozatok:
Sorszáma

Kódja

16/2017.(III. 1.)
í 17/2017.(111.1.)

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés
ideje)

Tárgya

Kapcsolódó önkormányzati
rendelet
(Módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés) ____

Kódja

1
Jegyzőkönyv
Készült:

Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestületé
nek 2017. március 1-jén 14,00 órakor megtartott
közmeghallgatásáról

A z ülés helye:

Kultúrház épülete
Zebecke

Jelen vannak:

Keresztúri József polgármester
Varga Miklós alpolgármester
Fülöpné Tóth Erzsébet települési képviselők
19 fő állampolgár
Csömödéri Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kovácsné Horváth Anikó jegyző

N a p i r e n d előtt:
Keresztúri József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
közmeghallgatás határozatképes, mivel a megválasztott 3 fő települési képviselő közül
mindenki jelen van.
Ezt követően a közmeghallgatást megnyitotta.
Keresztúri József polgármester Varga Miklós települési képviselő személyében tett javaslatot
jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A képviselőtestület a polgármester javaslatával egyetértett, majd az alábbi napirendet fogadta el
egyhangúlag:
Napirend:
1. Falugondnoki pályázatok véleményezése
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
N a p i r e n d tárgyalása;

1. Falugondnoki pályázatok véleményezése
Előadó: Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Kovácsné Horváth Anikó: Az előző falugondnok 2017. március 5. napjával kérte
közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetését.
Az önkormányzat állami támogatást kap a feladat ellátására, valamint működési engedéllyel
rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy az ellátásnak folyamatosnak kell lenni. Az állás betöltésére
pályázat került kiírásra a KÖZIGÁLLÁS honlapon, illetőleg a helyben szokásos módon is
meghirdetésre került.

2
A képviselőtestület nevezi ki a falugondnokot. Ezt meg kell, hogy előzze a falu lakossága
véleményének kikérése.
A kiírásra két pályázat érkezett, ebből mindkettő helyi személy: Varga Miklós, illetőleg
Fülöpné Tóth Erzsébet.
A kinevezéshez a képviselő-testület minősített többséggel hozott döntése szükséges.
Ha egyik pályázó sem kapja meg a kinevezéshez szükséges szavazatszámot, új pályázatot kell
kiírni, ahol természetesen a jelenlegi pályázók is újból indulhatnak.
Mindkettő pályázat érvényes, a pályázati kiírásnak megfelel.
Ezt követően a jegyző ismertette a beérkezett pályázatokat, illetőleg a jelenlévők kérdéseket
tehettek fel a pályázók felé.
.
A pályázók a jegyző kérdésére úgy reagáltak, hogy néhány szót szeretnének szólni a
megjelentekhez.
Pályázók hozzászólása:
Fülöpné Tóth Erzsébet: Hosszabb ideje a szociális szférában dolgozom, célom, hogy az idősek
minél tovább maradhassanak megszokott életkörülményeik között. A falugondnoki munka
nem ismeretlen előttem, házi gondozóként dolgozom, de szabadság esetén én helyettesítem a
falugondnokot. Sajnos, március elején jelenlegi munkaviszonyom megszűnik, mivel az
önkormányzat az állami támogatás kedvezőtlen változása miatt nem képes finanszírozni ezt az
ellátást. Célom, hogy a szociális szférában tudjak elhelyezkedni.

Varsa Mikós: Én is helyi lakos vagyok, a falu lakossága ismer. Úgy gondolom, hogy jó
kapcsolatot ápolok mindenkivel, ami szerintem ezen munka ellátásának alapja.
A közmeehalleatáson résztvevők hozzászólásai:
Báthori Tiborné: Fülöpné kinevezését támogatnám, jól ismerjük, eddig is szociális területen
dolgozott.
Varsa József: A polgármester képviseli a falut, mondja el, hogy kivel szeretne dolgozni.
Keresztúri József: Ha választanom kell, Fülöpné pályázatát támogatom.
A jelenlévők részéről több hozzászólás nem hangzott el, a jegyző megkérdezte a pályázóktól,
hogy a továbbiakban kérik e zárt ülés tartását.
^ ^
Varga Miklós, Fülöpné Tóth Erzsébet pályázók úgy nyilatkoztak, hogy nem kérik zárt ülés
tartását.
A szavazás megkezdése előtt Varga Miklós pályázó szót kért.
Varsa Miklós: A szavazás megkezdése előtt szeretném bejelenteni, hogy visszavonom a
pályázatomat. Eddig nem volt tudomásom arról, hogy Fülöpné Tóth Erzsébet munkaviszonya
megszűnik.
A jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ezáltal csak Fülöpné Tóth Erzsébet pályázatáról kell
a képviselő-testületnek szavaznia.
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Fülöpné Tóth Erzsébet pályázó bejelentette személyes érintettségét.

Ezt követően a képviselő-testület 2 „igen” szavazattal, 1 „tartózkodás” mellett az alábbi
határozatokat hozta:
16/2017. (111.01.) számú határozat
Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fülöpné Tóth Erzsébetet
a szavazásból nem zárja ki.
17/2017. (III.01.) számú határozat

Zebecke Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Fülöpné Tóth Erzsébet
Zebecke, Petőfi Sándor út 17. szám alatti lakost 2017. március 6. napi hatállyal
falugondnoki munkakörbe közalkalmazottként kinevezi.
A képviselőtestület a falugondnok munkaidejét heti 40 órában állapítja meg. A
közalkalmazott juttatását a Kjt. szerint állapítja meg.
A képviselőtestület felhívja a polgármestert, hogy a kinevezéssel kapcsolatos
intézkedést tegye meg.
Felelős:
Keresztúri József polgármester
Határidő: 2017. március 31., folyamatos

A közmeghallgatáson több napirendi pont nem szerepelt, hozzászólás nem hangzott el, ezt
követően Keresztúri József polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, és a
közmeghallgatást 14,35 órakor bezárta.
k.m.f.
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