Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete
8296. Hegyesd, Zrínyi u.1.
Tel: 87/435-038.
Száma: 120-16/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013. november 13-án
(szerdán) 7.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Helye: Polgármester Irodája Hegyesd, Zrínyi u.1.
Jelen vannak: Stark Sándor
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Somogyi Józsefné
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Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Kovács Krisztián
Imre Gabriella
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Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné

jegyző

Jegyzőkönyvvezető:
Takács Lászlóné

jegyző

Stark Sándor polgármester üdvözölte a jegyzőt, képviselőket. Megállapította, hogy a
testületi ülés határozatképes, hisz 3 képviselő jelen van, az ülést megnyitotta. Kérte a
képviselőket fogadják el a meghívóba szereplő napirendi pontot.
Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal határozathozatal nélkül elfogadta az
alábbi:
Napirendet:

1./ Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosításának jóváhagyása.
Előadó: Stark Sándor
polgármester

Napirend:
Stark Sándor polgármester felkérte Takács Lászlóné jegyzőt ismertesse az előterjesztést,
valamint a határozati javaslatot.
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Takács Lászlóné jegyző Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnöke megkereste az
önkormányzatot és kérte a társulási megállapodás módosításának jóváhagyását.
A révfülöpi székhelyű Szociális Szolgálat fenntartásában részt vevő települések 2013. június
hónapban a képviselő-testületi határozatok megküldésével bejelentették a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás elnökének , hogy kötelezően ellátandó szociális feladataikat a
családsegítés, házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés tekintetében 2014. január 1-től a
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti szolgálat által kívánják ellátni. Társulási Tanács
2013. október 30-i társulási tanács ülésén a csatlakozást támogatta és elfogadta a társulási
megállapodás módosítását.
Az érintett települések a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak tagjai , azonban a
családsegítés , valamint a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés feladatokat a révfülöpi
székhelyű, a hét település részvételével működő Társulás által fenntartott önállóan működő
költségvetési intézmény útján látták el. A Társulás 2013. december 31.napjával
megszüntetésre kerül.
A Társulási Megállapodás 3.1. pontjában foglaltak szerint a megállapodás 6.–7.
mellékleteiben van szabályozva az , hogy az egyes tagok a társulás által ellátott szolgáltatások
közül melyeket vesznek igénybe , és az igénybe vett szolgáltatások ellátásáért mekkora
összegű hozzájárulást és milyen ütemezésben kell fizetni.
A Társulási Megállapodás 5.2.2 rendelkezései értelmében a társulásban részt vevő
önkormányzatok mindegyikének minősített többséggel meghozott döntése is szükséges a
társulási megállapodás módosításához.
A jelen előterjesztés mellékletét képező módosítás a társulási megállapodás 6.-7.
mellékleteinek módosítását , kiegészítését tartalmazza a 2014. január 1. napjától a fenntartott
intézményünk által ellátott egyes szociális alapszolgáltatások ( családsegítés , szociális
étkeztetés , házi segítségnyújtás ) kiterjesztését a jelenleg a révfülöpi székhelyű Szociális
Szolgálat ellátási területébe tartozó településekre.
Stark Sándor polgármester javasolta a társulási megállapodás módosításának elfogadását.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a javaslattal kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal minősített döntéssel meghozta az alábbi:
57/2013.(XI.13.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Hegyesd
község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 6.-7.
mellékleteinek
módosítására
vonatkozó
javaslatot
az
előterjesztéssel egyező tartalommal jóváhagyja.
Képviselő-testület hozzájárul ahhoz , hogy a révfülöpi székhelyű
Szociális Szolgálat ellátási területébe tartozó társulási tag
települések, nevezetesen Balatonhenye, Kékkút, Kővágóörs,
Köveskál, Mindszentkálla, Révfülöp, Szentbékkálla közigazgatási
területén 2014. január 1. napjától a kötelező önkormányzati
feladatkörbe tartozó
családsegítés , szociális étkeztetés , házi

3
segítségnyújtás
alapszolgáltatásokat a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás fenntartásában álló Balaton-felvidéki
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
lássa el a Társulási
Megállapodás – ban , valamint a mindenkori éves költségvetési
határozatban meghatározott feltételek mellett.
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz is , hogy a révfülöpi Szociális
Szolgálat
költségvetési
intézmény
figyelemmel
az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 11.§ (2) (3)
bekezdéseiben foglaltakra - egyesítéssel beolvadjon a Balatonfelvidéki Szociális és Alapszolgáltató Intézménybe , és a jelenleg
határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony keretében
foglalkoztatott munkavállalói – figyelemmel a Kjt. vonatkozó
rendelkezéseire- áthelyezésre kerüljenek a Társulás által fenntartott
intézményhez.
Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a határozatot küldje meg
a társulás elnökének.
Felelős: Takács Lászlóné jegyző
Határidő: 2013. november 15.

Stark Sándor polgármester a rendkívüli testületi ülést 7,15 órakor bezárta.
k.m.f.t.

Stark Sándor
polgármester

Takács Lászlóné
jegyző
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