
Szúm: 79- 18 /2015.

reevzőkönvv

KészÜlt: Kisszőlős Önkormányzat Képviselő-testületének 20t5. október 29-én 16 órai kezdettel
me gt arto tt nyilv áno s ül é sérő l.

Ülés helve: Képviselő+estület Hivatal 8483 Kisszőtős, Rákoczi u. 3.

Jelen vannak: Árik Isnán polgármester
Kaiger Zoltón alpolgármester
smidéliusz zoltán,
Varga Kólmánné képviselők

Rendes-Somlai Eszter aljeg,,ző

Távolmaradósát előre j e lezte : Blaskovic s Zsolt képviselő

Lakosság részéről megielent: 0 fő

ÁrÍk IstvtÍn polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megáttapítja, hogl az 5 testületi
tagból 4 fő ylegjelent, az ülés határozatképes, azt negnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére,
Kisszőlős Önkormányzat Képviselő-testilete 4 igei izávazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi napirendetfogadja el:
I./ A családsegítés és a gyermekjóléti szolg. ellátásánakfelülvizsgdlata
Előterj esztő : rÍrik Isná, pol gármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ A cs aldds e gíté s é s a glt erme kj ó léti s zolg. ellúttís únuk felülvia gálata
Előterj es ztő: Árik Istvtín polgáimester

Árik IstvtÍn polgúrmester Ismerteti az előterjesztést, javasolja a határozat meghozatalát.

A testület a javaslattal egletért. Kérdés nem volt.

Árik IstvtÍn polqármester: Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfenntartással jelezze.
Somlószőlős Ónkormányzat Képviselő-testülete 4 igei szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélktjl meghozta az alábbi határozatot:

32/2015. (X. 29.| határozat

]. Kisszőlős Község Ónkormányzatának Képviselő-
testülete a katelezően ellátandó családsegítő és
gyermekj Óléti szol gálat ellátás i módj át, szervezeti ker ete it
felülvizsgálta.
2. Kisszőlős Község Ónkormányzatának Képviselő-
testülete tudomásul veszi, hogl a 2016. január l-től
hatályos törvényi változások miatt a Somlóvásárhelyi
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Kazas Önkormónllzati íIivatal székhelye szerinri rcIepüIés
(Somlóvásárhely) biztosítja a szolgáItatóst a közós
hiv at alhoz í art oz ó v aI a me n ny i te l epülé s en.
3. Kisszőlős Község Önkormónyzatának Képviselő-
testülete tudontásul veszi, hog, szerryezési és közl,etítési
kötelezettsége lesz a család- és g,,ermekjóléti
szolgáItatáshoz való hozzújutásban.
1. A Képviselő-testület .felhaíalntazza a polgármestert,
hogy a fenti döntésről éríesítse a Somló-környéki Többcélú
Ki s l é r sé gi.Tór sulá st,
Felelős: Arik lsnán palgút,mester
Határidő: ]-3-azonnal

4.2015. november Ia,

Árik Isnún palgirmester a Mpviselő-tesület nyilvános nlését 16 óra 15 perckor berekBsztette.

Km.í-

é->_----L- l-/
Árik Istvón

poIgdrmester
Rendes - Somlai Eszter

aljegző

Szlottónéffi
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