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Jegyzőkönvv
Készült Doba

Ke,pviselö-testiiletének z}ls.október
megtartott nyilvános, rendkíviili ül#fől.

29énl4 őra

kezdettel

Ües helye: Kepvisel&testrjlet hivatala
8482 hba Kossuth u l0.
Jele,lr

vannak:

Znltán
PappZnltán
Horváth

polgármester
alpolgármester

Bajczi Norbert,
C§á§ár Balázs kepviselök,
Rendes - Somlai Eszüet aljegyó
§trkadi Tiborné jegyzőkönywezető
Távolmaradr{srát előre jelezte: Sikos Géza kepviselő

Lakosság é§zé!ól meg|elent

0

fió

Horváth T.olán polgárne§ter: Köszönti a megielent kepvirelőke! kiilön köszönti a
aljegyóasszonyt jegyókönywezeót. A rerrdkívfili üté§ összehíviását az üg5rben való sÉrgös

döntési kényszer indokolta Megállapítjq hogy az 5 testületi tagbol 4 fö megielent, az iilés
hatrározatképes, azt megnyitja Javaslatot tgsz az ülés napirendjére.

Doba Önkormányzat Kepvisel&tesfiilete 5 igen szavaz.afral- ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi napirendet fogadja el:
Családsegítö és gyermef;ióléti szolgrálaíról
Előterjesáö: Horváth 7áltán polgármester
1

./

tÁncyar,Ása

NAPIR§ND

lJ Család§€tő

Előterjesztő

:

é§ gyerme\iólóti

szolgálatról

Horvátb 7altán polgármeter

Ilorváth rlrtftán polgármesúerl Ismerteti az előterjesztés alapján az Alapszolgáltatr{si
Központ helrze€{ loaryis hogy az év végévelmeg fog szűmni. Úgy gondolj4 bogy a
a geszlst telepüémek vagyis
szoc. éíkeztetéstmlald az önkormányzat

csalrádsegítö és gyermekjóléti feladat megoldása egyérüelmü az

Somlóvásrártrelynek kell a tovrábbiakban ellátri. A
megoldjq mint más településeken önállóan. A házi sedtsésnyújüísaműködtetése még nem
megoldot| ebben a kérdésbennem tudja mikor lesz érdemi informráció. Effi.javasolja most
az előterjesáésben fogatt hatírozattervezetek meghozatalrát a családsegítfu illetően" valamit
az AlapszolgákarÁsi körynt megszíínésétfogadják el.
Testtilet

a

javaslattal egyetér|
1

f,:ilfiL*:ÍT.,#::'*ester:

Kéri, lrogy aki az elsó határozati javaslatával

Doba Önkormrinyzat képviselő-testülete
4 igen szavazattal
nélkül - meghoáa az alábbi határozatot:

egyetért

* tarlózkodás és ellen szavazat

76 l20l5. (X.29.\ batározat

l, I)oba község Önkormányzatának képviselő-testülete
a
kötelezóen ellátandó csaiádsegítő é. gyermekjótéti

szolgáIat ellátási m.gdját, szewezőti kereteit Éiiirui..gartu.
2,
_Doba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomasul veszi. hogy a 2016, januai t-t,it hatályos
törvényi változások miatt a sonrlóvásarhelyi xoro,
önkormányzati Hivatal székhelye sze.inti település
(Somlóvásárhely) biztosítja a siolgáltatást
hivatalhoz tartozti valamennyi települéJen.
" r.tiro,
3, Doba község Önkormányzatának képviselő-testiilete
tudomásul veszi, hogy szervezési és közvetítési
köteleznttsege lesz a család- és gyermekjóléti
szolgáltatáshoz való hozzáj utasban.
4. A Képviseló-testület felhatalmazza a polgármestert.
loe},, a ferrti döntésről értesítse a Noszlopkörnyéki
Önkormányzatok Feladatellátó Társulását.
Felelős : Horvátlr Zoltán polgármester
Határidő: 1-3.azonnal ; 4.2015. november 10.

Horváth Zoltán Polgármester: Kéri. hogy aki a második
határozati .javaslatával egyetért
kézfenntanással j

elezze.
D99u onkormányzat képviselö-testiilete 4 igen szayazettal
nélkül - meghozta az alábbi határozatot:
7
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tartózkodás és ellen szavazat

batározat

Község
!9bu
elhatározza

Önkormányzatának Képviselő+estülete
Noszlopkömyéki Ó,rkor-anyzatok
Feladatellátó l"ársulásának 20l5.12.31. rrappal örlénő

a

mcgszüntetését,

Felelős: Horváth Zoltán polgárrnester
Határidő: 20l5.11.30,

Horváth Zoltin pcrlgármester a képviselő-testiilet nyilvános
rendkívüli ülését14 óra l5

perckor berekesaette.
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Horváth zaltán
polgámrester
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Szlottané T'üri Edina

jegyzo
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Rerrdes - Somlai

aljegyző
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