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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 20-án  

08:00 órakor megtartott  rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Kékkút, Fő u. 5.) 

 

Jelen vannak: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 

Pék László polgármester   

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester                                       

Vasáros István képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  
 

Tóthné Titz Éva aljegyző  

Csik Tímea jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

teljes létszámban jelen van, így határozatképes. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés 

összehívásának oka, hogy a Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti Háziorvosi Ügyeleti 

Szolgálat létszámcsökkentésével kapcsolatban a társuláshoz tartozó településeknek a mai 

napig döntést kell hoznia. Javasolja az ehhez kapcsolódó napirend elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  27/2017. (III. 20.) HATÁROZATA 

 

a 2017. március 20.-i ülés napirendjének elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2017. március 20-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.) Döntéshozatal a Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti 

Szolgálat létszámcsökkentésével összefüggésben 
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1.) Döntéshozatal a Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti 

Szolgálat létszámcsökkentésével összefüggésben 
 

Pék László polgármester:  tájékoztatásul elmondja, hogy a létszámcsökkentéssel érintett 

gépkocsi vezető foglalkoztatására az önkormányzatnál nincsen lehetőség. A 

létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatási igény Magyar 

Államkincstárhoz történő  benyújtásával kapcsolatban az önkormányzatnak nincsen kifogása. 

Javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2017. (III. 20.) HATÁROZATA 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra , hogy a Társulás által 

fenntartott Balaton – felvidéki Szociális , Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál a 

létszámcsökkentéssel érintett „gépkocsi vezető” álláshelyen foglalkoztatott – közalkalmazotti 

jogviszonyban  töltött idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására a települési 

önkormányzatnál, vagy az általa alapított más szervnél, az előreláthatólag megüresedő 

álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás 

következtében a kérelem benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.  

Kékkút  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a létszámleépítéssel kapcsolatos 

egyszeri költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását 

támogatja, azzal egyetért. 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat 

megküldésével értesítse. 

Felelős:  Pék László polgármester 

Határidő: 2017. március 20.  

 

Pék László polgármester:   megköszöni a részvételt a nyilvános ülést 08:15 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

Pék László  Dr. Szabó Tímea 

polgármester  jegyző 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:  

 

 

Tóthné Titz Éva  

aljegyző 


