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Molnárné Gere Rita polgármester
Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés
határozatképes és azt megnyitom.
A jegyzőkönyv hitelesítésre felkérem Kmetyné Nagy Nóra képviselőt.
A napirendi pontot és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
egyhangúlag elfogadta.
A képviselő-testület az alábbi a napirendi pontot tárgyalja:
Napirend

Előterjesztő

1. Területi védőnői ellátás

1. Napirend

Molnárné Gere Rita polgármester

Területi védőnő ellátás

Molnárné Gere Rita polgármester
2013. december végén helyettes védőnőnk Fábiánné Hutyán Orsolya jelezte, hogy 2014. január 10. napjáig tudja ellátni
védőnői feladatait, mert anyai örömök elé néz. Ettől az időponttól kezdve próbáltunk helyettesítő védőnőt szerezni. A
keresés eredményeként Pintér Sándorné, Marika, Nagyoroszi védőnő, aki már régebben helyettesített településünkön,
elvállalta a munkát. Ugyanazokkal a feltételekkel sikerült megállapodnunk. Kérem a képviselő-testületet, ha egyetért a
védőnő személyével, ez ügyben döntsünk, mert a működési engedélyt az ÁNTSZ-től minél előbb meg kell kérnünk.
Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, véleménye?
Hozzászólás, észrevétel, kérdés, egyéb javaslat nem volt.
Molnárné Gere Rita polgármester lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki elfogadja, hogy a
területi védőnői feladat ellátásával 2014. január 13. napjától állandó üres állás állandó helyetteseként Pintér Sándornét
bízzuk meg, kérem, kézfeltartással szavazzon!
A Képviselő–testület megtárgyalta a területi védőnői ellátását, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta, és meghozta a következő határozatot:
1/2014. (I.13.) képviselő-testületi határozat
Borsosberény Község Önkormányzatának képviselő-testülete a területi védőnői ellátás
(ellátási terület: Borsosberény, Horpács, Pusztaberki települések) feladat ellátásával – a
jelenlegi megbízási feltételekkel - 2014. január 13. napjától állandó üres állás állandó
helyetteseként megbízza Pintér Sándorné (nyilvántartási száma: 128551) védőnőt.
A védőnői rendelés napjai és időpontjai:
Borsosberény: várandós anyás tanácsadás: csütörtök 8.00 – 10.00
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