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NAPIREND
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2017. november 16. -i nyilvános ülésére
Tárgy:

A tanyagondnoki munkakör betöltésére érkezett pályázatok
elbírálása

Előterjesztő:

Bedő Lajos Sándor polgármester

Előkészítő:

Dr. Gelencsér Ottó jegyző

Meghívottak:
Előterjesztést látta:
………………………….
Dr. Gelencsér Ottó
jegyző
Döntéshozatal:

A tanyagondnok kinevezéséhez a jelen lévő képviselők
többségének „igen” szavazata szükséges

Tisztelt Képviselő-testület !
A meghirdetett tanyagondnoki munkakör határozatlan idejű, közalkalmazotti jogviszony
betöltésére közzétett pályázati felhívásra, határidőben 4 db érvényes pályázat érkezett.
Pályázatot nyújtottak be:
1.) Major István Zalahaláp , Margaréta u.7/4. ,
2.) Papp János Tapolca, Móricz Zs.u.29. , valamint
3.) Pék István Tapolca, Sümegi út 24. valamint
4.) Rozsnyai Mária Zalahaláp, Ódörögd 196/4. szám alatti lakosok.
A pályázók egyike sem rendelkezik a jogszabályban előírt falugondnoki/tanyagondnoki
képesítéssel , de vállalták a képesítés megszerzését a törvényes határidőn belül. A képesítést
a kinevezéstől számított 2 éven belül kell megszerezni.
A pályázók közül 2 pályázó zalahalápi,- ódörögdi lakos, ők rendelkeznek az elbírálás során
előnyként figyelembe veendő helyismerettel.
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A pályázók valamennyien rendelkeznek erkölcsi bizonyítvánnyal, érvényes vezetői
engedéllyel.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 46.§ (2)
bekezdés b) pontja értelmében :
„ A képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás , kinevezés , felmentés ,
vezetői megbízás adása , annak visszavonása , fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást
igénylő személyi ügy tárgyalásakor „ .
A pályázók nem kérték zárt ülés tartását , hozzájárultak a pályázatuk nyilvános ülésen
történő tárgyalásához , továbbá a pályázati anyagoknak a döntéshozók általi kezeléséhez.
Az előterjesztéshez mellékeljük a pályázati anyagok részét képező önéletrajzokat.
Kérjük , hogy az előterjesztést és a beérkezett pályázatokat megvitatni , a beérkezett pályázok
közül a tanyagondnokot kinevezni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT
Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tanyagondnoki munkakör
betöltésére
beérkezett
pályázatokat
megvitatta.
A
pályázók
közül
………………………….. , ………………………………….sz. alatti lakóst a 2017.
………………….
napjával
kinevezi
közalkalmazotti
jogviszony
keretében
„Tanyagondnok”
munkakörbe,
határozatlan
időtartamra.
Illetményét
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései
alapján állapítja meg. Juttatások: 10.000 Ft/hó cafetéria juttatás a Cafetéria
Szabályzatban foglaltak szerint.
A kinevezési okiratban 3 hónap próbaidőt kell kikötni.
Felkéri a Polgármestert , hogy a kinevezési okiratot írja alá, a kinevezett tanyagondnok
részére a munkaköri leírást a kinevezéssel egyidejűleg adja ki.
Határidő: 2017. …………….
Felelős: Bedő Lajos Sándor polgármester
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