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Ikt.szám: 58-5/2013/ÁBR. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-én 15:50 

órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége. (Kővágóörs, 

Petőfi u. 2.)  

 

Jelen vannak: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

 

Pék László    polgármester                                       

Vasáros István    alpolgármester                               

Kardosné Csaba Gyöngyi  képviselő                      

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

 

Dr. Szabó Tímea  jegyző 

 

Csik Tímea   jegyzőkönyv-vezető 

 

Pék László  polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 

fővel határozatképes.  

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 3/2011. (V. 02.) rendelete 13. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatta 

a Képviselő-testület tagjait a rendkívüli ülés összehívásának okáról. A rendkívüli ülést 

sürgősséggel hívta össze, melynek indoka, hogy a napirendben szereplő kérdésben 2013. 

június 30-áig döntést kell hozni. Javasolja a meghívóban szereplő alábbi napirend elfogadását.  

 

1. Szociális alapellátási feladatok jövőbeni ellátása  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

 

52/2013. (VI. 25.) HATÁROZATA 

 

a 2013. június 25-i ülés napirendjének elfogadásáról  
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. június 25-i ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1. Szociális alapellátási feladatok jövőbeni ellátása 

 

 

1. Szociális alapellátási feladatok jövőbeni ellátása  

 

Pék László polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy június 30-ig el kell 

határozni azt, hogy a  révfülöpi szociális szolgálatból az önkormányzat kilép, mivel 6 hónap a 

felmondási idő és így 2014. január 1-től az önkormányzat a családsegítés, házi segítségnyújtás 

és szociális étkeztetési feladatok ellátására megállapodást tud kötni a tapolcai szociális 

szolgálattal. Ezen döntés jelentős pénzmegtakarítást jelent az önkormányzatoknak, tudomása 

szerint a szolgálathoz tartozó községek sorban hozzá meg erre vonatkozó döntésüket.  

 

Javasolja, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a révfülöpi szociális alapszolgáltató 

társulásból 2013. december 1-i kiváljon, illetve 2014. január 1-től a tapolcai szolgálathoz 

csatlakozzon, kézfeltartással szavazzon.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

53/2013. (VI. 25.) HATÁROZATA 

 

A szociális alapellátási feladatok jövőbeni ellátásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Révfülöp 

Szociális Alapszolgáltató Társulásból 2013. december 31-i hatállyal kiválik. 

 

A családsegítés, a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatokat 2014. 

január 1-jei hatállyal a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Megállapodása felülvizsgálata eredményeként létrejövő Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) útján kívánja ellátni, ezért, mint 

tag a Társulás Társulási Tanácsánál kezdeményezi a Társulási Megállapodás e 

feladatok tekintetében történő módosítását, valamint feladat ellátási megállapodás 

megkötését. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Révfülöp Szociális Alapszolgáltató 

Társulás, valamint a Társulás Társulási Tanácsát tájékoztassa. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2013. június 30.  

 

 

Pék László polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 16.00 órakor bezárja.  
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K.m.f.  

 

 

Pék László       Dr. Szabó Tímea 

polgármester                  jegyző 

 

 

 

 


