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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

 

Ikt.szám: Krs/996-4/2019. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 07. napján 09:00 órai kezdettel 

megtartott  rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége.  

 

Jelen vannak:  

Kardosné Csaba Gyöngyi  polgármester 

Vasáros István   alpolgármester  

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző megbízásából: 

Balázs-Nagy Blanka pénzügyi ügyintéző 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja,  hogy a testület 

határozatképes.  Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívásának oka, hogy március 10-ig dönteni szükséges 

a térítési díjakhoz biztosítandó kedvezmények vonatkozásában, illetve az erről szóló határozatot meg kell 

küldeni a tapolcai társulás felé. Javasolja a  meghívó szerinti napirend elfogadását. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

27/2019. (III. 07.)  HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. március 07-i rendkívüli ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja: 

 

1.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa fenntartásában működő Balaton-

felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és 

gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak véleményezése,  kedvezmények biztosítása  

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: elmondja, hogy a szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi 

térítési díjaihoz további kedvezmények biztosítására van lehetőség. Az előző év gyakorlatának megfelelően 

javasolja, hogy a házi segítségnyújtás tekintetében a kedvezményt egészítsék ki 100 %-ra.  
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

28/2019. (III. 07.)  HATÁROZATA 

 

A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi  

térítési díjainak meghatározásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsa a fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti 

Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak 

meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. 

 

Az előterjesztésben javasolt térítési díjakat az alábbi mentességekkel, kedvezményekkel kiegészítve fogadja 

el.   

 

A társulás által elfogadotton túl,  

a házi segítségnyújtás tekintetében az intézményi térítési díjból további  kedvezményt biztosít a következők 

szerint:  

- személyi gondozás esetében a 2.1 pontja alatt a 3. kategóriában    8,5 % 

- személyi gondozás esetében a 2.1 pont alatt a 4. kategóriában  10,7 % 

- személyi gondozás  esetében a 2.1 pont alatt az 5. kategóriában   13,5 % 

- személyi gondozás esetében a 2.1 pont alatt a 6. kategóriában      17,5 %. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének további 

intézkedés végett. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 9:10 órakor bezárja. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi      Tóthné Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő: 

 

 

 

Balázs-Nagy Blanka 

pénzügyi ügyintéző 
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