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BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSNEK

JEGYZŐKÖNYVE

2013. december 18.

31. számú jegyzőkönyv
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Napirendi pontok:

1)

Családgondozói álláspályázat meghirdetéséről

Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz polgármester
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Határozatok

212/2013. (XII.18.) számú
HATÁROZAT
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2013. december 18.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól
213/2013. (XII.18.) számú
HATÁROZAT
családgondozói állásra kiírt pályázatról
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Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. december 18. napján tartott rendkívüli nyílt ülésének
JEGYZŐKÖNYVE
Készült:

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testületének
közmeghallgatásának

Az ülés helye:

Beloiannisz Község Hivatal Tanácsterme

Az
kezdete:

ülés 2013. december 18. 21 óra 11 perckor

Jelen lévők:

Papalexisz Kosztasz polgármester
Boka Erika alpolgármester
Bene Krisztián képviselő
dr. Horváth István képviselő
Márkusz Tamás képviselő
Prekop László Kosztasz képviselő

Biró Brigitta jegyzői referens
Távollévők:
Galanisz László Vaszilisz alpolgármester
dr. Bugyi Katalin jegyző
Richter Csaba képviselő

Papalexisz Kosztasz polgármester: Tisztelettel köszöntök minden megjelent képviselőt és a
vendégünket. Megállapítom, hogy képviselő testület hat fővel határozatképes, szabályosan lett
összehívva.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Márkusz Tamás és Prekop László Kosztasz
képviselőket. Aki egyet ért vele kézfenntartással jelezze.

A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0
tartózkodás szavazattal Márkusz Tamás
képviselőt és Prekop László Kosztasz képviselőt
jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.

Papalexisz Kosztasz polgármester: Napirendnek egy napirendi pontot javasolnék, a családgondozói
állás meghirdetését, aki ezzel egyetért kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:

Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
212/2013. (XII.18.) számú
HATÁROZATA
Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testület
2013. december 18.-i rendkívüli nyílt ülésének napirendi pontjairól
Napirendi pontok:

1) Családgondozói álláspályázat meghirdetéséről
Előterjesztő: Papalexisz Kosztasz Polgármester

1) Családgondozói álláspályázat meghirdetéséről

Papalexisz Kosztasz polgármester: Ezt a testületi ülést azért hívtam össze, mivel ugye a mai zárt
ülésünkön döntöttünk arról, hogy a meghirdetett családgondozói álláspályázatot eredménytelennek
nyilvánítjuk. Ugye a feladatot továbbra is ellátja a Vass Erika, de ő is már a főfoglakozása mellett látja
el, és soknak érzi ezt. Júniusig vállalta ugyan a feladat ellátását, de ha előbb hirdetünk nyertest, akkor
ő előbb is befejezné a munkát, mert ott van neki a főfoglalkozása, a főiskola, és egyszerűen sok neki.
Azt mindenképpen vállalta, hogy az utódjának mindenben segít, bemutatja a családoknak is. Van
valakinek kérdése ? Ha nincs, akkor javaslom, hogy írjunk ki egy új pályázatot, aki ezzel egyetért
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0
tartózkodás
szavazattal
az
alábbi
határozatot hozta:
Beloiannisz Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
213/2013. (XII.18.) számú
HATÁROZATA
családgondozói állásra kiírt pályázatról

Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselő-testülete családgondozói állás
betöltésére pályázatot ír ki az alábbiak szerint:
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Beloiannisz Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Beloiannisz Község Önkormányzata
családgondozó
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 11 órás
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2455 Beloiannisz, Rákóczi utca 26-28.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998 (IV.30.) NM rendeletben meghatározott
feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
§
Főiskola, 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklete szerinti képesítés,
§
B kategóriás jogosítvány,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Biró Brigitta nyújt, a 3625898055 -os
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
§
Postai úton, a pályázatnak a Beloiannisz Község Önkormányzata címére történő megküldésével
(2455 Beloiannisz, Szarafisz utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
azonosító számot: 92/2014 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.
vagy
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§
Elektronikus úton Biró Brigitta jegyzői referens részére a hivatal@beloiannisz.hu E-mail címen
keresztül
vagy
§
Személyesen: Papalexisz Kosztasz, Fejér megye, 2455 Beloiannisz, Szarafisz utca 2. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
§
www.beloiannisz.hu A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.beloiannisz.hu honlapon szerezhet.

Van-e másnak még kérdése? Ha nincs, akkor az ülést bezárom. Köszönöm a megjelenést.
Papalexisz Kosztasz polgármester mivel több kérdés, észrevétel nem érkezett, a nyílt ülést 21 óra 15
perckor berekesztette.

k.m.f.

A jegyzőkönyv tartalmáért felel:

Papalexisz Kosztasz
polgármester

Dr. Bugyi Katalin
jegyző

Márkusz Tamás
jkv. hitelesítő

Biró Brigitta
jegyzői referens

Prekop László Kosztasz
jkv. hitelesítő
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