
Iktatószám: 371/8/2016

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. március 8. napján délután 14:30 órakor tartott

rendkívüli nyílt ülésének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Határozatok:

44/2016. (III. 08.) A képviselő-testület napirendjének elfogadása

45/2016. (III. 08.) A gondozónői állásra történő pályázat kiírás elfogadása



J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március
08. napján 14.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Magyarcsanád Község Önkormányzat tárgyalóterme

Jelen vannak:
Farkas János polgármester
Tóth-Pál Lászlóné alpolgármester
Farkas Krisztián képviselő
Kővári Róbert képviselő
Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző

Igazoltan hiányzik:
Árgyelán Diána képviselő
Popa György képviselő

Farkas  János  polgármester:  Tisztelettel  köszöntöm  a  megjelent  önkormányzati
képviselőket. Megállapítom, hogy a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, igazoltan hiányoznak
Árgyelán Diána és Popa György képviselő társaink, az ülés határozatképes, azt megnyitom.
Javaslatot teszek a napirendi pontra az alábbiak szerint

1.) A gondozónői állásra történő pályázat kiírása
Előadó: Farkas János polgármester

Farkas János polgármester: Megkérdezem van-e más javaslat?

A napirendi pontokhoz kapcsolódóan hozzászólás nem hangzott el. 

Farkas  János  polgármester: Kérem,  aki  a  napirendi  pontokkal  egyetért,  kézfeltartással
jelezze.

A képviselő-testület  5  igen  egyhangú  szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az
alábbi határozatot hozta:

44/2016. (III. 08.)   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. március 08.
napján 14.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak
szerint fogadta el:

1. A gondozónői állásra történő pályázat kiírása
Előadó: Farkas János polgármester



1. Napirendi pont
A gondozónői állásra történő pályázat kiírása

Farkas János polgármester: Előzetesen már elmondtam miről van szó. Tehát a gondozónő
kérte, hogy vele közös megegyezéssel szüntessük meg a szerződést március 31-ei hatállyal.
Majd  látjuk,  hogy  lesz-e  a  kiírásnak  megfelelő  személy.  Ha  nem,  akkor  továbbra  is
alkalmazásban fog állni és újra kiírjuk a pályázatot.

Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő: Ennek van valamilyen időintervalluma? Mikor kell újra
kiírni? Vagy egyből automatikusan újraindul?

Farkas János polgármester: Döntünk, aztán újra kiírjuk 15-20 nap múlva.

Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő: Ez neki nem rossz?

Farkas János polgármester: Mindenkinek rossz biztosan, nekünk se jó ez a helyzet. De ezt
meg kell oldani.

Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: 2016. március 27-a a pályázatok benyújtási határideje.
A következő ülésünk március 31. napján lesz. Akkor tudjuk elbírálni a beadott pályázatokat és
amennyiben nem lesz megfelelő pályázat egyúttal dönthet a testület az új pályázat kiírásáról. 

Dr. Aboul-Hosn Hussein képviselő: Addig pedig marad az állásában.

Farkas János polgármester: Muszáj  maradnia,  hisz  a  feladatot  el  kell  látni  a  működési
engedélyünk alapján, mert különben a normatívát vissza kell fizessük.
 
Kővári Róbert képviselő: Az se biztos, hogy a következő pályázat eredményes lesz.

Kővári  Róbert  képviselő: Lesznek  olyanok,  akik  messziről  fognak  pályázni,  például
Szentesről, Szegedről?

Farkas János polgármester: Biztosan lesz. Mi fogjuk eldönteni és megalapozott döntést kell
hoznunk. Aki nem alkalmas rá, aki könyvtáros volt eddig és ide beadja, egyértelműen nem
tudjuk elfogadni. Itt idősekkel kell bánni és szükséges az 1-3 éves szakmai tapasztalat. 

Farkas  Krisztián  képviselő: Akik  helyileg  már  dolgoznak  és  dolgoztak  itt,  azok  is
megpályázhatják az állást, nem?

Farkas János polgármester: Joga van hozzá bárkinek, ha megvan a végzettsége, akkor meg
is felel. Kérem a testületet, ha nincs más javaslat, fogadjuk el a pályázatot.

A képviselő-testület  5  igen  egyhangú  szavazattal,  tartózkodás  és  ellenszavazat  nélkül  az
alábbi határozatot hozta:

44/2016. (III. 08.)   képviselő-testületi határozat
Tárgy. A gondozónői állásra történő pályázat kiírása



H a t á r o z a t

Magyarcsanád  Község  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  2016.  április  1.
napjától  megüresedő  gondozónői  álláshelyre  a  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal pályázat kiírásáról dönt.

Határidő: közzétételre azonnal
Felelős: Farkas János polgármester

Farkas János polgármester: Megkérdezem kíván-e még valaki szólni egyebek között. Mivel
nem, az ülést 15 órakor bezárom. 

k.m.f.t.

         Farkas János          Nyergesné Kovács Erzsébet
         polgármester jegyző
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