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J e g y z ő k ö n y v  

 

 

Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

 

2009. március 27-én megtartott üléséről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Határozatok száma: 2 db 



                                                   

 

            Ó h í d   

M E G H Í V Ó  

 

Óhíd 

 

Tájékoztatom, hogy 2009. március 27-én (pénteken) 18.00. órakor  Képviselő-

testületi ülést tartunk.  

Az ülés helye:  Körjegyzőség Hivatali helyisége. 

 

N a p i r e n d i   p o n t o k:  

 

1./ Közfoglalkoztatási terv megtárgyalása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

2./ Falugondnoki álláshelyre pályázat kiírása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

 

Óhíd, 2009. március 20. 

            Tisztelettel:                

Molnár András  sk. 

                                                                                    polgármester  

 

 

 

 

 

 

Óhíd Községi Önkormányzat 

Polgármesterétől 

8342 Óhíd, Petőfi u. 3. 

     8342 Óhíd, Petőfi u. 3.       83/574-014,  Telefax  83/574-014   



J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Óhíd Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén 

       2009. március 27. napján 

 

Az ülés helye és ideje: Önkormányzat Hivatala 

           2009. március 27 . 18.00. óra 

 

Jelen vannak: Molnár András polgármester, 

 Bárka József alpolgármester, 

 Dóber János, Pleiveisz László, 

     Fraller Balázs, Horváth Róbert képviselő. 

     Kiss József László, Födelmesi László képviselő igazoltan távol. 

      

       Bödör Endréné körjegyző   

     

Molnár András polgármester: köszönti a megjelenteket. 

 

A képviselő-testület határozatképességének megállapítása után a polgármester 

előterjeszti a napirendi javaslatot.  

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat, tartózkodás nélkül a 

napirendi javaslatot elfogadja. 

 

N a p i r e n d i   p o n t o k: 

 

1./ Közfoglalkoztatási terv megtárgyalása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

2./ Falugondnoki álláshelyre pályázat kiírása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

 

Napirend tárgyalása: 

1./ Közfoglalkoztatási terv megtárgyalása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 



Molnár András polgármester: kéri a képviselő-testület hozzászólását a település 

2009. évi közfoglalkoztatási tervéhez, egyben elmondja, hogy a tervezetet a 

Munkaügyi Központ véleményezte és jóváhagyta. 

Dóber János képviselő: a foglalkoztatással kapcsolatban az a javaslatom, hogy a 

munkaidő 8.00. órakor kezdődjön, mert arra mindenki ide tud érni és meg tud 

reggelizni otthon.  

A munkaidő első egyharmadát ne azzal töltsék, hogy bemennek a munkahelyre, 

utána hazamennek reggelizni. 

Képviselő-testület részéről egyéb hozzászólás nem volt. 

Molnár András polgármester kéri a képviselő-testület döntését. 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

19/2009.(III.27.) számú határozat 

a) Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a tartós 

munkanélküliek foglalkoztatásáról szóló 2009. évre vonatkozó 

Közfoglalkoztatási Tervét. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Molnár András polgármester, Bödör Endréné körjegyző 

b) Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a ZalA-

KAR Térségi Innovációs Társulás területére egységes térségi közfoglalkoztatási 

terv készüljön, melyhez rendelkezésre bocsátja a saját közfoglalkoztatási tervét. 

Vállalja, hogy negyedévente adatot szolgáltat a kistérségnek a RÁT jogosult 

személyek összetételének változásáról, a közfoglalkoztatás keretében teljesített 

feladatokról, valamint a közfoglalkoztatásban alkalmazottak létszámáról. 

Határidő: 2009. március 31., illetve negyedévente a lezárást követő 5 napon 

belül. 

Felelős: Molnár András polgármester, Bödör Endréné körjegyző. 

c) Óhíd Községi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a Foglalkoztató ZalA-KAR 

Nonprofit Közhasznú Kft. „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának 

támogatása” elnevezésű központi munkaerő-piaci program keretében közcélú 

foglalkoztatásának támogatására 2 fő alkalmazásra pályázatot nyújtson be a 

Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központba. 



Felkéri a körjegyzőt, hogy e döntésről a Foglalkoztató ZalA-KAR Nonprofit 

Közhasznú Kft-t, a határozat egy példányának megküldésével értesítse. 

Határidő: 2009. március 31. 

Felelős: Bödör Endréné körjegyző 

2./ Falugondnoki álláshelyre pályázat kiírása. 

     Előadó: Molnár András polgármester 

Molnár András polgármester: mint a testület előtt is ismert ez év július 20-án a 

jelenlegi falugondnok nyugdíjba vonul, így szükséges az új álláshelyre 

pályázatot kiírni.  

Ismerteti a testülettel a pályázati kiírás tervezetét. 

Pleiveisz László képviselő: célszerű lenne a pályázatba bevenni, hogy helyi 

lakos legyen a pályázó. 

Bödör Endréné körjegyző: nyilvános pályázatnál nem lehet kikötni, hogy a 

pályázó helyi lakos legyen, mivel ez diszkrimináció a többi pályázóval szemben. 

Képviselő-testületnek egyéb hozzászólása a pályázati kiíráshoz nem volt, a 

pályázati kiírást 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadták 

és az alábbi határozatot hozták: 

 

20/2009.(III.27.) számú határozat 

Óhíd Községi Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot hirdet a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. törvény 20/A §-a alapján. 

falugondnoki munkakör betöltésére az alábbiak szerint: 

„Közalkalmazott jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti  

                                                                      jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Zala megye 8342 Óhíd 

A munkakörbe tartozó feladatok: falugondnoki feladat ellátása. 

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, 

       büntetlen előélet, 

        köteles részt venni a falugondnoki alap- és  

                                   továbbképzéseken. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociális érzékenység, jó színtű 

lakossággal való kapcsolattartás. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: iskolai végzettséget 

igazoló okirat másolata, szakmai önéletrajz, gépjárművezetői engedély másolata, 

erkölcsi bizonyítvány. 

Munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör betölthető 2009. július 1. 

napjától. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 6. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár András 

polgármester nyújt. 

Pályázatok benyújtásának módja:  postai úton, a pályázatnak Óhíd Község 

Önkormányzat címére történő megküldésével 8342 Óhíd, Petőfi S. u. 3. 

Kérjük a borítékon feltüntetni: Falugondnoki álláshelyre pályázat 

Pályázat elbírálásának határideje: 2009. május 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Az önkormányzat hivatalos 

hirdetőtáblája 2009. április 6. 

Határidő: 2009. április 3. 

Felelős: Bödör Endréné körjegyző 

Képviselő-testület részéről egyéb felvetés nem volt, a polgármester az ülést    

18.25. órakor berekeszti. 

 

Kmf. 

 

 

Bödör Endréné                Molnár András 

   körjegyző                  polgármester 

 



 

 

                                    

 


