Önkormányzati Képviselőtestület
8296 Monostorapáti
Száma: 1-18/2013.
Jegyzőkönyv
Készült:

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november
13-án /szerdán / 7,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Helye:

Monostorapáti Közös Önkormányzati
Monostorapáti, Petőfi u. 123.
Hárshegyi József
Gulyás Erzsébet
Polgár László
Sztrik Emilné
Wind József
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alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Távolmaradását előzetesen bejelentette:
Egyed Péter

képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Takács Lászlóné

jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Polgár László
Sztrik Emilné

képviselő
képviselő

Jegyzőkönyvvezető:

Takács Lászlóné

jegyző

Hárshegyi József
polgármester üdvözölte a képviselőket. A jelenléti ív alapján
megállapította, hogy az ülés határozatképes hisz a 6 képviselőből 5 fő jelen van, így azt
megnyitotta.
Bejelentette, hogy az SZMSZ alapján a jegyzőkönyv hitelesítő Polgár László, és Sztrik
Emilné képviselők lesznek.
Ismertette a napirendet és kérte, hogy egyetértés esetén azt fogadják el.
Képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül elfogadta az alábbi:
Napirendet:

1./ Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodás módosításának jóváhagyása.
Előadó: Hárshegyi József
polgármester
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Napirend:
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy a Révfülöpi székhelyű Szociális Szolgáltatás
nem tudja jelenlegi fórmában ellátni a szociális feladataikat, a családsegítést, házi
segítségnyújtást és szociális étkeztetést, igény viszont van rá. Csatlakozni kívánnak a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulás által működtetett Balaton-felvidéki Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálathoz 2014. január 1-től. Csatlakozás miatt a társulási megállapodást
módosítani kell, a tanács már elfogadta a módosítást, de a társulásban lévő önkormányzatok
testületeinek is jóvá kell hagyni a társulási megállapodás módosítását. A szolgálat székhelyét
pályázati pénzből felújították, fenntartási kötelezettségük áll fenn az önkormányzatoknak,
hitelünk is van.
Kérte a képviselők véleményét, észrevételét.
Polgár László képviselő kérdezte, hogy a csatlakozó településeknek nem kell befizetni az
épületbe, a hitelbe?
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az épületnek 33 tulajdonosa van, a
csatlakozó települések is tulajdonosok.
Wind József képviselő kérdezte, hogy a hitelt miből fedezik?
Hárshegyi József polgármester elmondta, hogy az épület egy részét bérbe adták, és abból
fedezik a hitelt. Egy bizonyos összeget adósságrendezés keretében jóváírtak.
Kérte a képviselőket, aki egyetért a csatlakozással a társulási megállapodást módosításával
kézfeltartással jelezze.
Képviselő-testülete egyhangúlag, 5 igen szavazattal meghozta az alábbi:
104/2013.(XI.13.)Ökt.sz. h a t á r o z a t o t
Monostorapáti
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
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.
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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.

Hárshegyi József

polgármester a rendkívüli testületi ülést 8,45 órakor bezárta.
k.m.f.t.

Hárshegyi József
polgármester

Polgár László
jkv.hitelesítő

Takács Lászlóné
jegyző

Sztrik Emilné
jkv.hitelesítő

