264/7/2015.
Zala Megye

Kányavár

Jegyzőkönyv

Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én
megtartott nyílt ülésről.

Határozatok:
40/2015.(VI.15.) kt. határozat.
41/2015.(VI.15.) kt. határozat.
42/2015.(VI.15.) kt. határozat.
43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Tárgykód: A7
Tárgykód: A15
Tárgykód: J1
Tárgykód: E16

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. június 15-én 8, 00 órakor megtartott nyílt ülésről.
Az ülés helye: Kányavár Község Önkormányzata hivatali helyisége
8956. Kányavár, Fő út 74.
Jelen vannak:

Bertalan Tibor
Kissné Kovács Krisztina
Kovács Józsefné
Horváth Gyuláné
Bakosné Bedő Márta

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Pákai Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Tóthné Péter Judit jegyző
Becze Ferencné jegyzőkönyvvezető
Bertalan Tibor polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait, a jegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert az 5 főből 5 fő képviselő jelen van.
NAPIREND:

1.) A falugondnok közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről döntés.
2.) A falugondnoki állás betöltésére pályázat kiírása.
3.) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról döntés.
4.) Polgármesteri tájékoztató
NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1.) A falugondnok közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről döntés.
Előadó: Bertalan Tibor polgármester
Az előterjesztés szóban történt.
Bertalan Tibor polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Waldhauser Béla
falugondnok 2015. június 12-én kelt levelében kérte a képviselő-testületet, hogy a
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel szüntesse meg 2015.
július 5. napjával. A falugondnok a közalkalmazotti jogviszony iránti kérelmét nem indokolta.
A polgármester javasolta, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá a közös megegyezéssel
történő közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséhez.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

2

40/2015 (VI.15.) számú határozat.
Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Waldhauser Béla közalkalmazotti
jogviszonyát 2015. július 5. napjával közös megegyezéssel megszünteti az 1992.évi
XXX.törvény 25 §-(2)bekezdés a.)pontjában foglaltakra figyelemmel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos június 30-ig.
Felelős: polgármester
2.) A falugondnoki állás betöltésére pályázat kiírása.
Előadó: Bertalan Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

41/2015 (VI.15.) számú határozat.
Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról
szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Falugondnoknoki
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Zala megye, 8956 Kányavár, Fő út 74. Zala megye, 8956 Pördefölde,
Fő út 13.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Kányavár és
Pördefölde községek lakosainak az alapvető szükségleteinek kielégítését segítő
szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása.
Különösen az idős, szociálisan és egészségügyileg rászorulók részére gyógyszerkiváltás,
orvosi rendelésre szállítás, ebédszállítás, stb. Kányavár Község Önkormányzatánál
karbantartási feladatok ellátása, közterületek rendben tartásában közreműködés, egyéb
településüzemeltetési feladatok ellátása. A részletes feladatokat az önkormányzat 14/2004.
(IX.14.) önk. rendelete, valamint a falugondnoki szolgálat szakmai programja tartalmazza.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:





8 Általános,
B kategóriás jogosítvány,
Falu- és tanyagondnoki alapképzés megléte, vagy a képzés megszerzésének 2 éven
belüli vállalása
Büntetlen előélet
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A pályázó nem áll a Kjt. 20.§. (2) bekezdés d). pontjában meghatározott
bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt

Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 Középfokú képesítés, Szociális munkakör ellátására jogosító végzettség
 helyismeret,
 mikrobusz vezetési gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:







büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
szakmai önéletrajz
iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
gépjárművezetői engedély másolata
nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról
a pályázat zárt vagy nyílt ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozó nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalan Tibor nyújt, a
06/30/2963865 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Kányavár Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (8956 Kányavár, Fő út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 843/2015 , valamint a
munkakör megnevezését: Falugondnok.
 Személyesen: Bertalan Tibor, Zala megye, 8956 Kányavár, Fő út 74. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Kányavár Község Önkormányzatának képviselőtestülete bírálja el a pályázatot. A döntést megelőzően a képviselő-testület a lakosság
véleményét közmeghallgatás keretében kikéri
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 Kányavár, Pördefölde, Páka Községek hirdetőtábláin - 2015. június 15.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A falugondnok a tevékenységét kötetlen munkaidőben látja el
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 15.
A képviselő- testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos június 30-ig
Felelős: polgármester
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3.) Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról döntés.
Előadó: Bertalan Tibor polgármester
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
42/2015 (VI.15.) számú határozat.
Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014.évi C.törvény 3. mellékletének II.7.a.)pontjában foglaltakra
figyelemmel pályázatot nyújt be „ közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra”.
A fejlesztés teljes költsége: 955 935 Ft.
A költségvetési rendelet 3. §.(2) bekezdés c.) pontja, valamint a 3. mellékletének K3 rovata
dologi kiadásként 7 662 e Ft eredeti előirányzatot tartalmaz.
A dologi kiadásokból az önkormányzat a közművelődés-közösségi és társadalmi részvételkormányzati funkción a dologi kiadások előirányzatának összege 1 110 e Ft, melyből az
önkormányzat a pályázathoz önrészként 100.000 Ft-ot biztosít a 2015. évi költségvetésében.
A pályázathoz szükséges önrészt az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló a 2/2015
(II.17.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdés c.)pontja, és a 3. mellékletének K3 rovata dologi
kiadás 7 662 e Ft eredeti előirányzata tartalmazza.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
4.) Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Bertalan Tibor polgármester

Az előterjesztés írásban történt.
Az írásos előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz.

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása.
Az előterjesztés írásban történt, mely a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Hozzászólás nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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43/2015 (VI.18.) számú határozat.
1. Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó
Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására
létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. Kányavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA
Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

A képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésen több napirendet nem tárgyalt.
A polgármester az ülést 9,00 -órakor bezárta.

Kmf.

Bertalan Tibor
Polgármester

Tóthné Péter Judit
jegyző
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