Litka Község Önkormányzata
3866 Litka Fő út 58.
L/12-17/2018
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2018. december 20.napján a Litka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének
nyílt rendkívüli ülésén a Községházán
Jelen vannak:

Kardos Endre
Kardos Béla
Kardos Józsefné

Tanácskozási joggal: az ülés teljes időtartamára

polgármester,
alpolgármester
alpolgármester
dr. Arnóczki Tímea jegyző

Kardos Endre polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 3
tagja jelen van, az határozatképes, az ülést 17.00 órakor megnyitja.
Kardos Endre polgármester kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket a
napirendi javaslathoz.
J A VA S O L T N A P I R E N D :

1./ Javaslat falugondnoki álláshely betöltésére kiírandó pályázat tartalmára
Előterjesztő: polgármester
2./ Egyéb javaslatok, indítványok

A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /3 igen/,
egyhangú szavazással /3 igen/, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés napirendje az
alábbiak szerint került elfogadásra:
E L F O G A D O T T N A P I R E N D:

1./ Javaslat falugondnoki álláshely betöltésére kiírandó pályázat tartalmára
Előterjesztő: polgármester
2./ Egyéb javaslatok, indítványok
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T Á R G Y A L T N A P I R E N D I P O N T O K:
Első napirendi pont_
1./ Javaslat falugondnoki álláshely betöltésére kiírandó pályázat tartalmára
Kardos Endre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az ősszel frissen
kinvevezett falugondnok december 11-én a próbaidő letelte előtt, indokolás nélkül kérte
megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyát. A hatályos jogszabályok erre lehetőséget adnak.
Sajnálja, hogy épp atéli időszakban maradnak főállású falugondnok nélkül, de nincs mit tenni.
Kérte a jegyző asszonyt, hogy azonnal tegyék fel az álláshirdetést a KSZK-ra, aki azonban arról
tájékoztatta, hogy nem ilyen egyszerű, kéri a jegyző asszonyt hogy ismertesse a helyzetet.
Dr. Arnóczki Tímea jegyző elmondja, hogy nincs akadálya a pályázati kiírásnak, csak nem lehet
természetesen képviselő-testület nélkül, mert bár általában a minimum feltételeket szokták
megszabdni a testületek, azonban lehet ez másképp is, lehetnek többletelvárásai egy testületnek.
Kardos Endre polgármester elmondja, hogy ő úgy gondolta, hogy az előző pályázatokkal
azonos feltételekkel kellene feltenni, nem kell többletfeltétel semmi, elég a minimális elvárás, így
sem volt jelentkező nagyon, ezért gondolta, hogy nem kell hozzá külön testületi határozat.
Kardos Endre polgármester kérdezi, hogy a falugondnok kiválasztása a pályázók közül most is
úgy fog-e történni mint korábban.
dr. Arnóczki Tímea jegyző elmondja, hogy igen. Be kell nyújtani a pályázatot, falugyűlést kell
tartani és a falugyűlésen meghallgatják a jelölteket, történik egy választás, ami azonban nem
kötelezi a képviselő-testületet. Közalkalmazottnak csak az nevezhető ki,a ki a páláyzatieljárásban
részt vesz és az ottani , illetve jigszabályi feltételeknek megfelel. Az ünepekre tekintettel
javasolja a minimális 2 hét helyett 3 hétre feltenni az álláshirdetést.
Kérdése, hogy a kötelező elemeken kívül kíván-e más feltételt is támasztani a képviselő-testület.
Kardos Endre polgármester úgy gondolja ne legyen feltétel az érettségi, de valamilyen
középfokú végzettség kell és vállalja 2 éven belül a falugondnoki képesítés megszerzését, és
vállalnia kell a bejárást. Aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /3 fő/,
egyhangú szavazással /3 igen/ ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:
Litka Község Önkormányzata képviselő-testületének 56/2018 (XII.20.) határozata
falugondnoki álláshely pályázat útján való betöltéséről
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a .falugondnoki álláshely
pályázat útján való betöltéséről szóló javaslatot és úgy döntött, hogy a falugondnoki
feladat ellátására vonatkozó minimális szakmai és képzettségi követelményekkel hirdeti
meg azt azzal, hogy a falugondnoki végzettséggel nem rendelkező pályázónak vállalnia
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kell, hogy 2 éven belül megszerzi azt, valamint hogy a falugondnoki gépjármű telephelye,
Litka Fő út 58.sz. alatti önkormáynzati épület.
A pályázatok benyújtásának határideje a pályázat kozigallas.hu portálon valómegjelenést
követő 3 hét, elbírálást a beadási határidőt követő falugyűlésen és képviselő-testületi
ülésen történik.
felelős: polgármester
határidő: azonnal
Második napirendi pont
2./ Egyéb javaslatok, indítványok
dr. Arnóczki Tímea jegyző a képviselő-testületben elhangző vélemények összegzéseként
elmondja, hogy van lehetőség a polgármester jtalmazására, amennyiben erre képviselői indítvány
érkezik.
Kardos Béla helyi képviselő javasolja, hogy 2 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű
jutalomban részesüljön.
Kardos Józsefné alpolgármester kéri, hogy aki elfogadja a Kardos Endre polgármester 2 havi
tiszteletdíjának megfelelő jutalomban részesüljön, az kézfeltartással jelezze.
Kardos Endre polgármester bejelenti személyes érintettségét.
A Képviselő-testület Kardos Endre polgármestert személyes érintettségére tekintettel külön
számozott határozat meghozatala nélkül a határozathozatalból kizárja.
A képviselő-testület a jelenlévő tagok közül 2 tag szavazásban való részvételével /Kardos
Endre polgármester személyesen érintett, ezért nem vesz részt a szavazásban/, egyhangú
szavazással /2 igen/ ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Litka Község Önkormányzata képviselő-testületének 57/2018 (XII.20.) határozata a
Kardos Endre polgármester 2018.évi jutalmazásáról
Litka Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kardos Endre
polgármester 2018.évi jutalmazásáról szóló javaslatot és úgy döntött, hogy 2 havi
tiszteletdíjának megfelelő, egyösszegű, egyszeri jutalomban részesíti, melyhez a
költségvetési fedezetet a 2018.évi költségvetése általános kiadásainak terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert és egyben utasítja a jegyzőt a
határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére
felelős: alpolgármester, jegyző
határidő: azonnal
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Kardos Endre polgármester egyéb hozzászólás nem lévén a rendkívüli ülést 17.40- kor bezárja.
.
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