Rábakecöl Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
7/2014. szám

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a rábakecöli Községháza helyiségében 2014. július 26-án (szombaton) 14.30. órakor
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen.
Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,
Pandur Ferenc alpolgármester
Horváth Dóra, Kovácsné Somogyi Mónika
Szabó Géza képviselő-testületi tagok,
Dr. Gál László jegyző,
Takács Kata jegyzőkönyvvezető.

Tuba Erik polgármester: köszönti a rendkívüli testületi ülésen megjelenteket, megállapítja,
hogy a testületi ülés határozatképes. Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi
pontra.

Napirendi pontok
1.) IKSZT munkatárs álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Tuba Erik polgármester

2.) Javaslat „Rábakecöl Község Tiszteletbeli Polgára” cím adományozására
Előadó: Tuba Erik polgármester

A képviselő-testület a napirendi pontokat a fentiek szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:

50/2014.(VII.26.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testület a 2014.
július 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az
alábbiak szerint fogadja el:
1.) IKSZT munkatárs álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
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Napirendi pontok tárgyalása
1.) IKSZT munkatárs álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Tuba Erik polgármester

Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a napirend tárgyalása nyilvános ülésen történik,
mivel egyik pályázó sem kérte zárt ülés tartását. Ismerteti, hogy az IKSZT munkatárs
álláshelyre pályázatot írtak ki, mivel Kovácsné Somogyi Mónika, mint óvónő a Rábakecöli
Napközi Otthonos óvodába került felvételre áthelyezéssel 2014. szeptember 1-től. A kiírt
pályázatra 6 pályázat érkezett be. A pályázók hasonló végzettséggel és szakmai tapasztalttal
rendelkeznek. Nagyon nehéz helyzetben van tehát a testület, de mindenképpen szükséges,
hogy szeptember 1-től az állás betöltésre kerüljön. A Képviselő-testület 2014. július 21-én
hétfőn megbeszélés keretében áttanulmányozta a beérkezett 6 pályázatot. A pályamunkákat a
felhívással összevetve, egyhangúlag közös álláspontot alakítottak ki, mely szerint a
helyismeret, a helyi kötődés és eddig mutatott aktivitás alapján a rábakecöli pályázókat
részesítik előnyben. A megalapozott döntés érdekében szükségesnek tartották 5 pályázó
személyes meghallgatását.
Horváth Dóra képviselő-testületi tag: elmondja, hogy mindegyik pályázónak van erőssége, a
döntés mégis nehéz, mert nincs olyan, aki minden szempontból tökéletes lehetne.
Pandur Ferenc alpolgármester: hangsúlyozta, hogy a felhívásban foglalt, elvárt feltételek
mellett fontos az ünnepélyes rendezvényeken és kiemelt vendégek fogadása során a megfelelő
megjelenés, kiállás valamint a kommunikáció mellett a tömeg előtti felszólalás módja.
Véleménye szerint ezen a téren az előző munkatárs, Kovácsné Somogyi Mónika magasra tette
a mércét.
Szabó Géza képviselő-testületi tag: elmondja, hogy a meghallgatásokon a határozott fellépés a
fiataloknál nem sikerült jól, de pályakezdőként ez betudható a lámpaláznak, ezt vegyük
figyelembe.
Kovácsné Somogyi Mónika: elmondja, hogy Soós Gyuláné az IKSZT kisegítője megbízható,
alapos és lelkiismeretes munkát végez az IKSZT-ben. Mindig lehet rá számítani, önkéntes
munkával is segíti a rendezvényeket. Nagyon jó munkakapcsolatot alakított ki vele. Bízik
benne, hogy sikerül olyan jelöltet választani, aki a jó munkatársat is megbecsüli és hasonlóan
jó együttműködés alakulhat ki közöttük.
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Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
51/2014.(VII.26.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - pályázat
alapján- a Soós Imre Kulturális Központhoz IKSZT munkatárs
álláshely betöltésével Gacs Eszter 9344 Rábakecöl Dózsa utca 7. szám
alatti lakost bízza meg 2014. szeptember 1-től 2016. október 31-ig 6
hónapos próbaidő kikötése mellett. Munkabérét bruttó 118.000 Ft/hó
összegben határozza meg.
Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről nevezettet és a
pályázókat értesítse, továbbá a nyertes pályázó részére a megbízáshoz
szükséges okiratokat készítse el és adja át.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2014. augusztus 31.

2.) Javaslat „Rábakecöl Község Tiszteletbeli Polgára” cím adományozására
Előadó: Tuba Erik polgármester
Tuba Erik polgármester: elmondja, hogy a hatályos önkormányzati törvény szerint ezen
napirendi pontot zárt ülésen kell tárgyalni.

A képviselő-testület a zárt ülésen hozott határozatot az alábbiak szerint hirdette ki.

A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
53/2014.(VII. 26.) Határozat
Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a
polgármester javaslatára – Rábakecöl Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 8/2006.(VII.21.) rendelete értelmében az
Erdélyi Csíkfalva testvérközséghez tartozó Vadad település szülötte,
Kilyén Árpád festőművész részére „Rábakecöl Község Tiszteletbeli
Polgára” címet adományoz Rábakecöl község kulturális fejlődéséért
tett önzetlen felajánlásáért.
Utasítja a polgármestert, hogy a kitüntetett részére a Tiszteletbeli
Polgár címet tanúsító díszoklevelet adja át.
Felelős: Tuba Erik polgármester
Határidő: 2014. december 31.
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Mindezek után, mivel több napirendi pont nem volt, a polgármester a rendkívüli testületi ülést
15.20. órakor bezárt

K.m.f.
Tuba Erik
polgármester

Dr. Gál László
jegyző
Takács Kata
jegyzőkönyvvezető
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