Önkormányzati Képviselőtestület
8293 Vigántpetend
Száma: 2487-22/2012.

Jegyzőkönyv
Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 3-án
(hétfőn) 17.00 órai kezdettel megtartott falugyűlésén.
Az ülés helye: Kultúrház
Vigántpetend, Petőfi u. 18.
Jelen vannak: Marton Istvánné
Ács Lászlóné
Farkas Károly
Kandikó Ferencné
Nagy Péterné
Nemoda István

polgármester
képviselő
képviselő (pályázóként)
képviselő
képviselő
külsős alpolgármester

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné

körjegyző

Az ülésre meghívottak: 19 fő pályázó falugondnoki állásra
Lakosság részéről: 39 fő
Marton Istvánné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Külön köszöntötte a 19 fő
pályázót, akik a falugondnoki állás megpályázása miatt jelentek meg. Elmondta, hogy a mai
falugyűlésre azért került sor, mert a községben dolgozó falugondnok lemondott, így új
falugondnokot kell választani.
Elmondta, hogy a vigántpetendi falugondnoki állásra 19 fő jelentkezett, 1 fő pályázatát nem
fogadták el, mivel hiánypótlási felhívásnak sem tett eleget.
Ismertette a pályázatokat, és a pályázatok benyújtásának sorrendjében kérte a pályázókat,
mutatkozzanak be.
Pályázók megtették bemutatkozásukat.
Marton Istvánné polgármester: Kérte a falu lakosságát, amennyiben kérdésük,
hozzászólásuk van a pályázók bemutatkozásával kapcsolatban, tegyék meg.
Pataki Tamás lakosság részéről: Kérdezte, hogy a jelentkezők szembesültek-e a munkaköri
leírásukkal, tudják-e, mi lesz a napi feladatuk?
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Marton Istvánné polgármester: Elmondta, hogy a munkaköri leírásokat a Szociális és
Családügyi Minisztérium írja elő, hogy mik azok a törvények, amelyeket be kell tartani. Az a
pályázó, aki pályázott erre a feladatra, tudnia kell, hogy mik lesznek a feladataik.
Pataki Tamás lakosság részéről: Elmondta, hogy sajnálja azokat az embereket, akinek nincs
munkájuk és eljöttek, véleménye szerint az lenne az értelmes választás, ha helyi pályázót
választanának, mivel ő ismeri a helyi viszonyokat. Fontos, hogy tudja a rendet tartani a
faluban, képes legyen a helyi megszokott rendet fenntartani, tudja kezelni az esetleges nem
megfelelő magatartást, például merne-e rászólni valakire, vagy elnézi-e az olyan dolgokat,
ami helytelen? Az is egy szempont, hogy erélyes ember legyen. A másik az, hogy mennyire
van függetlensége a munkák kiosztásában?
Javasolta, mint helyi lakos a vigántpetendi fiatalembert megválasztani, mivel neki úgysincs
munkája. Nem tudja, hogy Farkas Károly pályázó megfelel-e a törvényi előírásnak, mivel ő
képviselő is, a saját munkáltatója alkalmazza?
Marton Istvánné polgármester: Elmondta, hogy Farkas Károly képviselő falugondnoki
állásra való jelentkezése megfelel a törvényi előírásoknak. Mindenki, aki a pályázatát beadta,
megfelelt a követelményeknek. Amíg az állam támogatást biztosít erre a feladatra, addig az
előírásoknak pontosan meg kell felelnünk.
Mindenkinek el lett mondva, mik a feladataik. A gyerekeket el kell vinni Kapolcsra óvodába,
a betegeket orvosi vizsgálatra, szakrendelésre, az ebédet kihordani, a felíratott gyógyszereket
szétosztani, a gyógyszertárban a pénzzel elszámolni, a gyerekeket hazahozni, valamint
úszásoktatásra elvinni. Ezek a kötelezően ellátandó feladatok, ezenkívül füvet is kell nyírni,
havat eltakarítani, amennyiben van szabadidő, valamint a tüzelőt biztosítani kell a
Kultúrházhoz.
Marton Istvánné polgármester: Javasolta a titkos szavazás lebonyolításához Ideiglenes
Szavazatszámláló Bizottság létrehozását, Ügyrendi Bizottsággal rendelkezik ugyan az
önkormányzat, de Farkas Károly és Nagy Péterné bizottsági tagok érintettek, ezért javasolta
Nemoda Istvánt a szavazatszámláló bizottság elnökének, Ács Szilviát, és Kandikó Ferencnét
megválasztani tagjának megválasztani. .
Nemoda István külsős alpolgármester: Kérdezte, hogy azok a pályázók, akik jelenlétükkel
most nem tisztelték meg a falut, az ő pályázatuk is szavazásra kerüljön?
Marton Istvánné polgármester: Elmondta, hogy igen, mivel az ő pályázatuk is érvényes.
Nemoda István külsős alpolgármester, Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatta a
lakosságot a titkos szavazás menetéről. Elmondta, a kiadott szavazati lapon a megjelentek
csak egy emberre szavazhatnak, melyet kitöltés után helyezzenek az urnába.
A titkos szavazást 18.00 órakor megkezdték.
Marton Istvánné polgármester: Felkérte Nemoda Istvánt, az Ügyrendi Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a szavazás eredményét.
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Nemoda István külsős alpolgármester, Ügyrendi Bizottság elnöke: Elmondta, hogy az
Ügyrendi Bizottság tiszte, hogy a számszaki eredményeket közölje.
A falu nevében megköszönte a pályázóknak a bizalmat a falu felé a szavazatok alapján pedig
látható, hogy a falu mennyire volt bizalommal a pályázók felé. Elmondta, hogy jelenléti ív
szerint 39 fő jelent meg a falugyűlésen, a szavazáson 37-en vettek részt, 35 érvényes szavazó
volt, a két helybeli pályázó nem élt szavazati jogával. Ismertette abc-sorrend szerint az első
négy pályázót, aki felé bizalommal fordulat a falubeliek:
-

Farkas Károly:
Illés Róbert:
Nagy Péter:
Varga Lajos :

12 szavazat
1 szavazat
21 szavazat
1 szavazat.

Marton Istvánné polgármester: Megköszönte a pályázók megjelenését, a továbbiakban sok
sikert kívánt nekik. Kérte a képviselőket és Nagy Pétert, hogy az ülés további részében
tartandó képviselőtestületi ülésen vegyenek részt.

K. m. f. t.

Marton Istvánné
polgármester

Takács Lászlóné
körjegyző

