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Készült: Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 1 1-én
16:00 órakor megtartott rendkívüli, zárt üléséről.
Jelen vannak: Kovács Imre polgármester, Balogh Attila,
Kürtösiné Cseri Márta, Dr. Czabán Edit
Nagy József, Csík József képviselők (6 fő képviselő)
Heródekné Szász Agota jegyzö
Kürtösi-Szalai Beáta gazdálkodási ügyintéző.
Seres Katalin jegyzőkönyv-vezető
Nem jelent me2: Tankovics Sándor képviselő
Kovács Imre köszönti az ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő
testület határozatképes és az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek betartásával került sor az
összehívásra. Javasolja a meghívóban szereplő napirendet megtárgyalni, és jegyzőkönyvvezetőnek Seres Katalint felkérni.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontokat a módosítással együtt,
illetve a jegyzőkönyv-vezető személyét. (A meghíni és a jelenléti ív ci jegyőköm’v I. sz.
melléklete,)
NAPIREND
Nyílt ülés
I.

Házi segítségnyújtással kapcsolatban kiírt álláspályázat elbírálása

Előterjesztő:

Kovács hnre polgármester

I.
Házi segitségnyújtással kapcsolatban kiírt álláspályázat elbírálása
Kovács Imre átadja a szót Heródekné Szász Ágotának, hogy ismertesse a beérkezett
pályázatokat.
Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy 2 pályázat határidőn túl érkezett be. amelyet
Surányi Imréné és Buzder-Lantos Róbertné nyújtott be. A határidőben érkezettek közül 2 nem
felel meg a pályázati kiírásnak, ugyanis a végzettséget még nem szerezték meg, Lendvai
Jánosné fülöpjakabi lakos tanulmányai folyamatban vannak, Oláh Mónika pedig kiválasztása
esetén vállalja a képesítés megszerzését. 2 pályázat érkezett, amely megfelel a kiírásoknak.
Nagy-Pál Tímea és Fülöp Mónika benyújtott anyaga, végzettsége teljes mértékben teljesíti a
szakmai feltételeket. A képviselő-testület hatásköre az ügyben döntést hozni, és ezt nem
niházhatja át a polgármesterre.
Kovács Imre elmondja, hogy szinte minden pályázó kunszállási lakos, mindenki ismeri, tudja
kiről kelL döntést hozni. Taláii Nagy-Pál Timea személye lehet újdonság, egy szerény,
csendes, kétgyermekes anyuka, nem régen költöztek át Fülöpjakabról a településre. A helyi
pályázók mindig előnyt élveznek így Lendvai Jánosné fülöpjakabi lakos pályázatát nem
támogatná. Nagyon nehéznek tűnik a döntés, nagy a felelősség, mert a szociális szféra mindig
neuralgikus kérdés. A három pályázatot és önéletrajzot ismerteti részletesen.
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Kürtösiné Cseri Niárta szerint a Hajnalnéként ismert Fülöp Mónika pont ebben a szférában
közismert, sok nyugdíjasnak ő a fodrásza, bizonyára könnyen elfogadnák. Nagyobb gyerekei
vannak, vélhetően nem kell táppénzre mennie gyakran ás a nyugdíj is még messze van tőle. A
próbaidő alatt kiderülne, hogy valóban megosztó személyiség-e, mert ezen a területen nagyon
gyorsan lehet visszajelzést kapni.
Nagy József szerint Mónika simulékonyan illeszkedne a feladatához, a végzettsége megvan,
így nem kell szabadság a tanulmányaira sem.
Balogh Attila megosztó szeméLyiségnek gondolja Mónikát, igen nagy szélsőségek között
mozog az élete, ás az önkormányzat ellen is voltak már akciói.
Csík József is inkább a Fiatalabb, dolgozni akaró Nagy-Pál Tímeát választaná, hiszen szeretne
a szakmájában dolgozni, a kicsi gyerekek miatt a helyi munkavállalás nagy segítség lenne
neki.
Kovács Imre felvenné az Oláh Mónikát, hogy igazságot tegyen.
Heródekné Szász Ágota elmondja, hogy Oláb Mónikának még az érettségit is meg kell
szereznie, majd csak aztán tudja a megfelelő szociális irányú tanulmányait megkezdeni.
Azonban a legutóbbi testületi ülésen döntés született a technikai dolgozók lészámbővitésáröl.
Erdemes ebből a szempontból is elgondolkodni azon, hogy valóban helyben szeretne-e
dolgozni.
Dr. Czabán Edit támogatja az Üláh Mónikát. mivel ö is csendes, szorgalmas, ás a két
kislánya miatt szívesebben dolgozna helyben. Meg kellene kérdezni, hogy a Faluház
takarítását elvállalná-e, mert a Gyöngyi már valóban nem bírja tovább, hogy annyi helyen
helytáiljon. Mindenképpen jó lenne tehermentesíteni, ás Mónika ebből a szempontból jó
választás lehetne.
Kovács Imre nagyon szívesen felvenné a Fülöp Mónikát ás a Tímeát is a házi
segítségnyújtáshoz, de aggályai vannak Fülöp Mónika lojalitása miatt. A törékenynek látszó
Tímea, emiatt feladja a jelenlegi munkahelyét és félő, hogy kiderül, hogy nem bírja fizikailag
a többnyire idősekkel kapcsolatos feladatokat ellátni.
Balogh Attila szerint Tímea életrajzából kiderül, hogy korábban végzett ilyen munkát, tudja,
hogy mit vállal és mit kockáztat. Oláh Mónikát pedig Szívesen látná a Faluházban technikai
dolgozóként.
Hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a kérdést Nagy-Pál Timea
kinevezésével kapcsolatban.
A képviselő-testület egyhangúlag, 6 igeir szavazattal az alábbi döntést hozta:

75/2018. (X.11.) ÖH
Házi segítségnyújtás pályázat elbírálása

HATÁROZAT
1.) Kunszállás Község Önkormányzata a házi segítségnyújtással kapcsolatban kiírt
álláspályázatot elbírálta és eredményesnek ítélte. A szociális gondozó és ápoló
munkakört Nagy-Pál Tímea, Kunszállás, Kossuth utca 13 sz. alatti lakos tölti be, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseinek
figyelembe vételével.
2.) Egyúttal megbizza ajegyzőt az alkalmazási iratok elkészítésével.
Felelős: Képviselő-testület, polgármester
Határidő: 2018. november 1.
Kovács Imre mivel több hozzászólás nem hangzott el az ütést bezárta.
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