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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2019. június 14-én a Litka Községi Önkormányzat Képviselő- testületének nyílt
rendíkvüli ülésén a Községházán
Jelen vannak:

Kardos Endre
Kardos Józsefné

Tanácskozási joggal: az ülés teljes időtartamára
Suhajdáné Varkoly Marianna ügyintéző

polgármester,
helyi képviselő
dr. Arnóczki Tímea jegyző megbízásából

Kardos Endre polgármester köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 2
tagja jelen van, Kardos Béla alpolgármester nem vesz részt az ülésen az határozatképes, az ülést
13.20 órakor megnyitja.
Kardos Endre polgármester kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg észrevételeiket a
napirendi javaslathoz.
JAVASOLT NAPIREND:
1. Javaslat falugondok kinevezésére
Előadó: polgármester
2. Egyéb javaslatok indítványok

A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 igen/,
egyhangú szavazással /2 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 falugondok kinevezésére
Előadó: 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 falugondok kinevezésére
Kardos Endre polgármester elmondja, hogy amint azt a képviselő-testület tudja, a falugondnoki
álláshely ismét megüresedett. Az utóbbi kevesebb mint egy évben 4. alkalommal marad az
önkormányzat falugondok nélkül és a pályáztatások sem mindig jártak sikerrel. Elmondja
továbbá, hogy a környéken tudomást szereztek a megüresedett álláshelyről és Mata Sándor fáji
lakos beadta rá a jelentkezését. Javasolja, hogy nevezzék ki falugondoknak és tekintsenek el a
pályáztatástól, ugyanis nagyon körülményes megoldani a szolgálat munkáját és attól fél, hogy az
önkormányzatnak normatív visszafizetési kötelezettsége is fog keletkezni. A pályázó évek óta
vezet gépkocsit, iskolai végzettsége 8 általános. Javasolja továbbá 3 hónap próbaidő kikötését.
Kéri aki támogatja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 fő/, egyhangú
szavazással /2 igen/ ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Litka Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2019 (VI.14.) határozata
falugondnok kinevezéséről
Litka Község Önkormányzatának képviselő-testület értékelte a falugondnoki álláshelyre
beérkezett álláspályázatot.
A Képviselő-testület Mata Sándor falugondnoknak történő kinevezéséről szóló javaslatot
megtárgyalta és úgy döntött, hogy Mata Sándort 2019. június 17-i hatállyal határozatlan
időre falugondnoknak nevezi ki.
A Képviselő-testület a falugondnok illetményét a közalkalmazotti bértábla a rá irányadó
szabályai szerint állapítja meg, a jogszabályi maximális idejű próbaidő kikötése mellett
azzal, hogy kötelezi a falugondnoki tanfolyam jogszabályi határidőben való elvégzésére.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a falugondnok kinevezésének és egyéb
dokumentumainak előkészítésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
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Második napirendi pont
2. Egyéb javaslatok indítványok
Kardos Endre polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Dávid József korábbi
falugondnok jogviszonyának megszüntetését követően ő látta el a falugondnoki teendőket,
vezette a falugondnoki gépjárművet. Kéri a helyettesítésre állapítsanak meg részére napi bruttó
7.020.- Ft megbízási díjat. Kéri aki támogatja a javaslatot, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület valamennyi jelenlévő tag szavazásban való részvételével /2 fő/, egyhangú
szavazással /2 igen/ ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:
Litka Község Önkormányzata képviselő-testületének 30/2019 (VI.14.) határozata
falugondnok helyettesítéséről
Litka Község Önkormányzatának képviselő-testület úgy határozott, hogy Kardos Endre
részére a falugondnoki gépjármű vezetéséért napi bruttó 7.020.- Ft megbízási díjat állapít
meg. A megbízási szerződés mellékleteként a menetlevél másolat csatolása szükséges.
Felhatalmazza az alpolgármestert a megbízási szerződés megkötésével.
Felelős: alpolgármester, jegyző
Határidő: azonnal
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