
Iktatószám: 371/4/2016

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 5. napján délelőtt 07:30 órakor tartott

rendkívüli, nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Határozatok:

21/2016. (II. 05.) Napirend elfogadása

22/2016. (II. 05.) A családsegítő és gyermekjóléti pályázat kiírása
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 5.napján
délelőtt 07:30 órakor megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat nagyterme

Jelen vannak:
Farkas János polgármester
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester
Farkas Krisztián képviselő
Popa György képviselő

Igazoltan távol van:
Dr. Aboul-HosnHussein képviselő
Árgyelán Diána képviselő
Kővári Róbert képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző
Popovics Krisztián pénzügyi csoportvezető

Farkas János polgármester: Köszöntöm a megjelent önkormányzati képviselőket és a nyilvános
ülés valamennyi résztvevőjét. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 7 főből 4fő
jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Javaslatot teszek a napirendi pontokra:

1.) A családsegítő és gyermekjóléti pályázat kiírása
Előadó: Farkas János polgármester

Farkas János polgármester:Megkérdezem van-e más javaslat?

A napirendi pontokhoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. Mivel nincs, kérem, szavazzunk
a napirendről. Aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület  4  igen  egyhangú szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az  alábbi
határozatot hozta:

21/2016. (II. 05.)képviselő-testületi határozat
Tárgy: A képviselő-testület napirendjének elfogadása

H a t á r o z a t

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. február 5. napján
délelőtt 07:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozta meg:

1.
)

A családsegítő és gyermekjóléti pályázat kiírása
Előadó: Farkas János polgármester

1. Napirendi pont
A családsegítő és gyermekjóléti pályázat kiírása
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Farkas János polgármester:A mai egyetlen napirendi pontunk arról szól, hogy 2016. január elsejé-
től,  Magyarcsanád Község Önkormányzatának, mint gesztor Önkormányzatnak kell ellátni a csa-
ládsegítő és gyermekjóléti feladatokat Nagylak vonatkozásában is. A magyarcsanádi családgondozó
2016. február 29. napjával kérte közös megegyezéssel megszűntetni a közalkalmazotti jogviszonyát.
Ő eddig napi négy órában látta el ezt a feladatot, azonban mivel most már a családsegítés is kötele-
ző lett, ezért erre a feladatra célszerű teljes munkaidős foglalkoztatásra kiírni pályázatot. Ez a pályá-
zati kiírást minél hamarabb fel kell tölteni a KÖZIGÁLLÁS honlapjára, hiszen tizenöt napos a köte-
lező fennmaradási ideje ezen a felületen és három nap mire felkerül. Ezért is volt szükséges össze-
hívni a képviselő-testületet rendkívüli ülésre, hogy megszavazza a pályázati kiírás szövegét.

Farkas János polgármester: Van-e más hozzászólás a napirendhez?

A napirendhez kapcsolódóan más hozzászólás nem hangzott el.

A képviselő-testület  4  igen  egyhangú szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az  alábbi
határozatot hozta:
22/2016. (II. 05.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A családsegítő és gyermekjóléti pályázat kiírása

HATÁROZAT

Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  2016.  február  29.
napjától  megüresedő  családgondozói  álláshelyre  a  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal pályázati kiírásról dönt.

Határidő: Közzétételre azonnal
Felelős: Farkas János polgármester

Farkas János polgármester:Megkérdezem kíván-e még valaki szólni. Mivel nem az ülést 07 óra
46 perckor bezárom.

k.m.f.t.

          Farkas János          Nyergesné Kovács Erzsébet
polgármester jegyző
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