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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

Raposka Község Önkormányzata foglalkoztatásában álló falugondnok 2017. április 
28. napján benyújtotta felmondását. Raposka Község Önkormányzat a falugondnok 
munkakör betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján a 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 2017. június 29. 
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 (Kovács Péter pályázata) nem tartalmazta a 
pályázat részeként benyújtandó nyilatkozatot a falugondnoki képzés vállalásáról, 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. 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.  
 



2. Fazekas András 
Általános iskolai tanulmányait Raposkán fejezte be 1969-ben. 1974-1979-ig a 
Badacsonytomaji Szolgáltatónál, 1979-től 23 éven keresztül a tapolcai 
Vegyesipari és Szolgáltató Szövetkezetnél dolgozott, ebből 7 évig gépkocsivezető 
beosztásban. Molnár László egyéni vállalkozónál, illetve a Kovép-Gép Kft. 
alkalmazásában is állt épületgépészet területen. 2012-ben a tapolcai 
Rendőrkapitányságon, 2013-ben pedig az újdörögdi Magyar Honvédség 
Harckiképző Központnál karbantartó. 2015. március 1. napától regisztrált 
munkanélküli. B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik, 29 éve balesetmentesen 
közlekedik.  
 

3. Neszler Róbert 
1993-ban érettségizett vendéglátóipari középiskolában felszolgálóként és 
szakácsként. Ezt követően melegkonyhás üzletvezetői végzettséget szerzett 1998-
ban. Több évig dolgozott Ausztriában kezdetben szakácsként, később 
fizetőpincérként. Magabiztosan kommunikál német nyelven szóban és írásban, B 
kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik.  
 

4. Heiligermann Gábor 
Középiskolai tanulmányait 1976-ban fejezte be az esztergomi Bottyán János 
Finommechanikai és Műszeripari Szakközépiskolában. 1976-ban a Magyar 
Viscosa gyárban kezdett dolgozni Nyergesújfalun, ezt követően 1982-ben a 
Honvéd Mereszjev SE sakkszakosztálynál helyezkedett el, mint 
szakosztályvezető. 1990-től 6 éven át az Isolyth Szigetelőanyag gyárban 
dolgozott Tapolcán. 1996-tól egészen 2010-ig a Pannon Lapok Társasága 
alkalmazásában állt, de dolgozott a Kékkúton targoncásként, a Vöröskeresztnél 
területi vezetőként 3 éven keresztül. A és B kategóriás jogosítvánnyal 
rendelkezik, tapolcai lakos.  

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

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
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Tapolca, 2017. június 20. 
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