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parlp Imréné polgármester
Tisztelettel köszöntöm a rendkívüli képviselő-testületi ülés résztvevőit, Megállapítom, hogy
az ülés határozalképes, 5 képviselő jelen van. Javaslatot teszek az ülés napirendjére vonatko-
zőan. Javaslom, kiküldött meghívóban szereplő napirendet elfogadni. Van-e egyéb napirendi
pont felvételére javaslat? Amennyiben nincs, megállapítom, hogy a képviselŐ-testület az

alábbi módosított napirendet fogadta el.

Napirend

1.) A családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat működtetése 2016. január 1. napjától.
Írásbeli előterj esztés
Előadó: Papp Imréné polgármester



1.) Napirend
A csa|ádseeítő- és gyermekióléti szoleálat működtetése 2016. ianuár 1. napiától.

Írásb eli előterj e szté s

Papp Imréné polgármester
Az előterjesztést a képviselők részére megküldtük. Időközben annyi vá|tozás történt, hogy a

felsőszentiváni székhelyű Bácskai Szociális Intézményfenntarló Társulás polgármestere meg-
keresett bennünket, hogy az 5 település Borota, Csávoly, Kéleshalom, Felsőszentiván és Rém
együtt lássa el ezt a fe|adatot a szociális szoIgálíatő intézményen keresztül. A többi polgár-
mester támogatta az elképzelést. A normatívát ebben az esetben a gesztorönkormányzat
igényli. Megkérdezem, hogy a napirendh ez yan-e még kérdés , hozzászőIás? Ha nincs kérdés,
hozzászőlás, aki egyetért a javaslat elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

(A képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazatt(tl, tartózkodás nélktil egletértet és az alábbi ha-
tározatot hozta: )

206/2015. (xI.25.) KT HATAROZAT
A családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat működtetése 2016. január 1. napjától.

Rém Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) egyhan-
gulag úgy határozott,2016. január 1. napjától a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat mű-
ködtetését a felsőszentiváni székhelyű Bácskai Szociális Intézményfenntartó Társulás útján
kívánja ellátni.
Ezze| egyidejűleg a Képviselő-testület 2015. december 31. napjával a Bajai Kistérségi Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásból kilép.
A Képviselő-testület felhatalmazza apolgárrnestert a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő:
Felelős:
-aErtesul:

azonnali
Papp Imréné polgármester
- Mikó Ferencné Borota Község Önkormányzatpolgármestere
- Szvétek Lajos Róbert Kéleshalom Község Önkormányzatpolgár-

mestere
- Vörös Szilárd Felsőszentiván Község Önkormányzatpolgármestere
- Bajai Kistérségi Társulás
- gazdálkodás, helyben

Papp Imréné polgármester
Amennyiben nincs kérdés, hozzásző|ás, a rendkívüli nyílt képviselő-testületi ülést berekesz-
tem.

(A polgármester az ülést 13, ] 5 órakor beyekeszte
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