
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. 
április 6. napján tartott testületi ülésén.

Testületi ülés helye: Felsőegerszeg Faluház

Jelen vannak: Herke Csaba polgármester, Katona Józsefné, Nyisztomé Árvái 
Vivien és Gábor Szabolcs, Szilágyi János képviselők,Szilágyi Ákos, Koszorús 
Tímea aljegyző, Sallai Lászlóné jegyzőkönyvvezető

Herke Csaba polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 
az 5 testületi tagból 5 jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta.

Javasolta, hogy az írásban kiadott napirendeket tárgyalják meg.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban előterjesztett napirendi 
pontokat egyhangúan elfogadta az alábbiak szerint:

Napirend:

1./ Falugondnoki szolgálat indításával kapcsolatos kérdések
Előadó: Herke Csaba polgármester, Koszorús Tímea aljegyző

A napirend tárgyalása

1./ Falugondnoki szolgálat indításával kapcsolatos kérdések
Előadó: Herke Csaba polgármester. Koszorús Tímea aljegyző

Herke Csaba polgármester elmondta, hogy szeretné, ha először a falugondnok 
bérezéséről beszélnének.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a legutóbbi alkalommal nem volt 
lehetőségük a falugondnok bérezéséről tárgyalni. A munkaügyes kolléganő ma 
készítette el a kinevezés tervezetét, így gondolták át, hogy milyen bért tudnak 
kínálni neki. A falugondnoki munkakörben pedig 8 általános iskolai végzettség 
az elvárás, és a kinevezendő falugondnoknak nincs érettségije, ezért a 
minimálbért fogja kapni, amelyet az ágazati pótlék egészít ki.

Herke Csaba polgármester megkérdezte, ha elvégzi a tanfolyamot, akkor sem 
változik-e meg a bérezés összege

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy akkor sem változik a bérezése.
Miután a normatíva lehetőséget ad rá és a környéken nincs olyan falugondnok 
akinek ne egészítenék ki a bérét, mindenkinek a normatíva határai között, a 
munkája elismeréséül a képviselő-testület kiegészíti a bérét. Ezek évente hozott 
döntések, nem határozatlan időre szólnak. Viszont ezt kifejezetten minősítés 
ellenében lehet adni, tehát valamennyi eltelt munkaidő kell hozzá. Véleménye



szerint a próbaidő időtartamát ki kéne várni és azt követően visszatérni a bérezés 
tárgyalásához.
Koszorús Tímea aljegyző megkérdezte Szilágyi Ákost elfogadja-e a tervezett 
falugondnoki bérezést.

Szilágyi Ákos elmondta, hogy ezzel a bértervezettel nem tudja vállalni a 
falugondnoki állás betöltését.

Koszorus Tímea aljegyző megkérdezte Szilágyi Ákost, hogy a három hónapos 
próbaidőt sem vállalja-e

Szilágyi Ákos elmondta, hogy még azt sem

Herke Csaba polgármester szintén megkérdezte Szilágyi Ákost, hogy vállalja- 
e a falugondnoki munkakört

Szilágyi Ákos elmondta, hogy nem vállalja

Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy ebben az esetben újra ki kell hirdetni 
a pályázatot. Az állást újra meghirdetni és a jelentkezők pályázatait befogadni.

Herke Csaba polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület tudomásul 
vette Szilágyi Ákos döntését, így a falugondnoki állást másnaptól újra 
meghirdetik. Az előző körben jelentkezők pályázatát elfogadja, őket nem kéri 
újbóli pályázat benyújtására. Az újabb pályázati idő miatt a falugondnoki 
szolgálatot nem lehet május 1-el beindítani, így a beindítás tervezett időpontja 
június 1-re módosulhat. Felkérte Koszorus Tímea aljegyzőt a változásokkal járó 
dokumentációk elkészítésére.
Elmondta, hogy április 7-től újra meghirdetik a falugondnoki állást. A benyújtási 
idő 15 nap.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a falugondnoki 
pályázat újbóli meghirdetésének elfogadását.

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2022. (V.6.1 KTH szánni 

határozata

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a falugondnoki munkakör betöltésére a pályázatot újra 
kiírja. A pályázatok benyújtására 2022. április 7-től 15 napig van 
lehetőség. A benyújtási határidő 2022. április 22.

Határidő: azonnal
Felelős Herke Csaba polgármester



I Jerke Csaba polgármester elmondta, hogy a szakmai program 
felülvizsgálatára van szükség, mivel az engedélyező hatóság által kirendelt 
szakértő ezt javasolta. Koszorús Tímea aljegyzővel kidolgozták az új szakmai 
programot, a szükséges helyeken a szakértői véleménynek megfelelően 
módosítottak.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a módosított 
falugondnoki szakmai program elfogadását.

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2022. (V.6.) KTH számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a módosított falugondnoki szakmai programot 
elfogadja.

Határidő: azonnal 
Felelős Herke Csaba

Hcrkc Csaba polgármester elmondta, hogy a képviselő testületnek döntenie 
kell, hogy a falubuszt ki vezetheti falugondnoki helyettesítés esetén, illetve 
azokban az esetekben, amikor önkormányzati feladatot lát el, de nem 
falugondnoki teendőket, például árubeszerzés. Fel kell hatalmaznia egy személyt 
a busz vezetésére a fenntartónak. Mivel a képviselő-testület tagjai közül más 
nem vállalja, ő maga vállalkozik rá.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta Herke Csaba 
polgármester felhatalmazását.

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2022. fV.6.1 KTH számú 

határozata

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a falugondnoki szolgálat gépjárművének 
vezetésére a falugondnok helyettesítése vagy egyéb 
önkormányzati feladat ellátása céljából.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Nyisztomé Árvái Vivien alpolgármester



Herke Csaba polgármester elmondta, hogy a faluházban a mozgáskorlátozott 
illemhelynek 2023. december 31-ig kell elkészülnie a legkésőbb a terveik 
szerint. A Kormányhivatal az engedély kiadása előtt helyszíni ellenőrzést végzett 
ma, az ügyintézővel lefolytatott tárgyalásban tűzte ki ezt a kivitelezési határidőt. 
Ez jó hír, mert, ha esetleg nem sikerül az idei évben pályázatot nyerniük a 
mozgáskorlátozott illemhely kialakítására, még időt nyernek újabb pályázat 
benyújtására. Mindenesetre a költségvetésből jövőre is különítenek el erre a 
célra, ahogy idén is. Amennyiben jövőre sem lesz nyertes pályázatuk, így 
önerőből fogják kialakítani.
Elmondta, hogy a falubusz igénybevételéhez higiéniai és magatartási 
szabályzatot fog kifüggeszteni a Faluház hirdető táblájára, valamint a busz 
ajtajához jól látható helyre. A buszt csak a higiénia követelményeknek megfelelő 
személyek vehetik majd igénybe. Itt gondol a higiénián kívül még az ittas, 
agresszív személyekre is. A szakmai program is magában foglalja, hogy a nem 
megfelelő magatartásé, higiéniájú személyeket nem köteles a falugondnok a 
falubusszal szállítani.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 
Mivel más kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Herke Csaba polgármester a 
nyilvános testületi ülést bezárta.

Herke Csaba 
polgármester jegyző


