
 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Mezőnyárád község Önkormányzat  Képviselő-testületének a Mezőnyárádi Közös
Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2015. november 25-án 16,00 órakor
megtartott üléséről.

Jelen  vannak: Bárdos  József  Szabolcs  polgármester,  Bogyó  József,  Hajdu  Gábor,  Orosz
Lajosné,  Dr. Szántai-Kiss László, Udvari János képviselők.

Távol van: Szajlai Gábor  képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak: Várnai Róbert jegyző

Jegyzőkönyvvezető: Oroszné Bodai Éva

Bárdos József Szabolcs polgármester: Köszöntötte a képviselőket a testület ülést megnyitotta,
megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert  7 főből  6 fő jelen van. Ismertette az
ülés napirendi pontjait, kérte azok elfogadását.

N A P I R E N D :

1. A családsegítés  és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása 2016. január 1-től a
családsegítés és gyermekjóléti központ feladatainak ellátása

       Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2.   Időszerű feladatok megbeszélése

Képviselő-testület  vita  nélkül,  egyhangúan  megtárgyalásra  elfogadta  az  alábbi  napirendi
pontokat.

Elfogadott napirendi pontok:

N A P I R E N D :

1. A családsegítés  és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása 2016. január 1-től a
családsegítés és gyermekjóléti központ feladatainak ellátása

       Előadó: Bárdos József Szabolcs polgármester

2.   Időszerű feladatok megbeszélése



NAPIREND MEGTÁRGYALÁSA

1. A családsegítés  és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása 2016. január 1-
től a családsegítés és gyermekjóléti központ feladatainak ellátás    
 (Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva)

Bárdos  József  Szabolcs polgármester:  Szóbeli  kiegészítésében  elmondta,  hogy  a
képviselőknek  abban  kell  döntést  hoznia,  hogy  a  családsegítés  és  a  gyermekjóléti
szolgáltatási feladatok ellátását Mezőnyárád község vonatkozásában, 2016. január 1.
napjától  is  a  jelenleg  működő  Mezőkövesdi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  által
fenntartott Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján kívánja
ellátni. Kérte a képviselők hozzászólását a napirendhez.

Hozzászólás nem volt.

Bárdos József Szabolcs polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátását Mezőnyárád község
vonatkozásában, 2016. január 1. napjától is a jelenleg működő Mezőkövesdi Többcélú
Kistérségi  Társulás  által  fenntartott  Mezőkövesdi  Kistérségi  Szociális  és
Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el, az kézfelnyújtással szavazzon.

 
A szavazásban 7 fő települési képviselőből 6 fő vett részt. A Képviselő-testületből 6 fő igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatát.

37/2015.(XI. 25.) számú Képviselő-testületi határozat

Tárgy:  A  családsegítés  és  a  gyermekjóléti  szolgáltatási  feladatok  ellátása  2016.
január 1-étől, a család-gyermekjóléti központ feladatainak ellátása

Mezőnyárád  község  Önkormányzata  a  családsegítés,  illetve  a  gyermekjóléti
szolgáltatási  feladatok  ellátását  2016.  január  1.  napjától  is  a  jelenleg  működő
Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Mezőkövesdi Kistérségi
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el.

Mezőnyárád  község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a
polgármestert a továbbiakban szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Bárdos József Szabolcs  polgármester

Határidő: azonnal
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5.  Időszerű feladatok megbeszélése

Báros József Szabolcs polgármester: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a mai testületi
ülés  rendkívüli  ülés  volt  azért,  mert  a  határidőhöz  kötötten  kellett  a  határozatot
elfogadnia a testületnek. De rövid időn belül, azaz 2015. november 30-án összeül a
testület,  amikor  fontos  napirendi  pontok kerülnek megtárgyalásra.  Megkérdezte  a
képviselőket, van-e valakinek bejelenteni valója?

Bejelenteni valója senkinek nem volt.

A polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

Bárdos József Szabolcs Várnai Róbert
    polgármester                                                                                         jegyző
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	Képviselő-testület vita nélkül, egyhangúan megtárgyalásra elfogadta az alábbi napirendi pontokat.

