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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

Raposka Község Önkormányzata foglalkoztatásában álló falugondnok 2017. július 
30. napján benyújtotta lemondását. Raposka Község Önkormányzat a falugondnok 
munkakör betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján újabb falugondnoki pályázatot írt ki. 
 
A pályázati felhívás tartalmazta a munkáltató és a betöltendő munkakör 
megnevezését, a munkakörbe tartozó lényeges feladatokat, a pályázat elnyerésének 
valamennyi feltételét, a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, 
továbbá a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 
 
A munkakör határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, mely legkorábban 2017. 
augusztus 7. napjától tölthető be. Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény előírásai szerint történik. 
 
A pályázati felhívásra a törvényes határidőn belül 5 fő nyújtotta be a pályázatát. Az 5 
pályázó dokumentációja közül egy (Balázs Tibor pályázata) nem tartalmazta a 
pályázat részeként benyújtandó nyilatkozatokat a falugondnoki képzés vállalásáról, 
illetve a személyes adatok kezeléséről, így ez a pályázat érvénytelen.  
 
A többi pályázati anyagban megtalálható volt a három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkérését igazoló postai feladóvevény, 
végzettséget igazoló okiratok másolata, jogosítvány másolata, fényképes önéletrajz, 
nyilatkozat az előírt képesítés határidőn belüli megszerzésének vállalásáról, 
nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról. 
 
A pályázók: 
1. Mayer Katalin 

1982-ben eladó-pénztáros végzettséget szerzett, majd ezt követően 1994-ben 
leérettségizett. Az érettségit követően több szakmát is kitanult. 1997-ben 
gyógypedagógiai asszisztens, 1998-ban lakberendező, 1999-ben gyermek- és 
ifjúségvédelmi ügyintéző, 2001-ben biztonsági felügyelő, 2013-ban KoroKan 



masszőr képzettséggel lett tágabb az ismeretköre. Végzettségeihez hasonlóan a 
munkahelyek tekintetében is széleskörű ismeretekkel rendelkezik. Dolgozott 
különböző iskolákban pedagógiai asszisztensként és iskolatitkárként, eladóként 
és ingatlanreferensként, a János Kórház Idegsebészeti Osztályán orvos irnok 
munkakörben, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben pedig titkárnői, 
szociális ügyintézői feladatokat látott el. Regisztrált munkanélküli, de 
rendszeresen végez önkéntes munkát. Lakhatása jelenleg házvezetésért cserébe 
biztosított, ezért a lakóhely változtatás számára nem okozna problémát. 
 

2. Horváth Norbert 
Szilágysomlyón született 1984-ben. Érettségi tanulmányait 2003-ban fejezte be 
Nagyváradon. Dolgozott árukihordóként, kamionsofőrként és Angliában kerész-
ezermesterként. A, B, C, D, E kategóriás jogosítványokkal rendelkezik. Jelenleg 
Hegymagason lakik. 
 

3. Papp János 
A tapolcai Batsányi János Gimnáziumban érettségizett 1986-ban. Jelenleg 
mezőgazdaságban dolgozik őstermelőként, továbbá gépeket javít, fuvarozással 
foglalkozik. Tapolcai lakos, A, B, C, E kategóriás jogosítványokkal rendelkezik. 
 

4. Faragó Kovács Ádám 
Tapolcai lakos, középiskolai tanulmányait 2005-ben fejezte be a tapolcai 
Széchenyi István Szakképző Iskolában. 2008-ban intézményi kommunikátor, 
2010-ben hulladékgazdálkodási technológus szakképesítést szerzett. B kategóriás 
vezetői engedéllyel rendelkezik. Dolgozott a Lidl Magyaroszág Bt. 
alkalmazásában, a RHODIUS Magyarország Kft-nél, illetve különböző 
kerékpárszervizekben.  

 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a falugondnoki feladatok ellátására 
 

…………………………………………………………. 
 
bízza meg. 
 
Munkahely: Raposka Község Önkormányzata 
Beosztás: falugondnok 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 



A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. 
augusztus 11. 
Illetménye: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény szerinti bér 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
Tapolca, 2017. augusztus 07. 
 
 
 Bolla Albert 
 polgármester 


