Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete
8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.
___________________________________________________________________________
Szám: Krs/216-4/2019.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. március 6. napján
10:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.
Helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.)
Jelen vannak: Horváth Dezső
Papp István
Nagy Lászlóné
Sümegi László
Pelikán Attila

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:
Tóthné Titz Éva

jegyzőt helyettesítő aljegyző

A jegyzőkönyvet készítette: Nagy Eszter jegyzőkönyvvezető
Horváth Dezső, polgármester: Tisztelettel köszönti a rendkívüli testületi ülésen
megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 fővel jelen van, az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Kővágóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 16/2013. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 14. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a rendkívüli ülés összehívásának okáról.
A rendkívüli ülés sürgősséggel, telefonon történt összehívásának indoka a Tapolca Környéki
Társulás fenntartásában működő szociális és alapellátási intézményi térítési díjainak mielőbbi
véleményezése. A Társulás megkereste az érintett önkormányzatokat és március 8. napjáig
kérik a döntéseket, ez indokolja a döntés mielőbbi meghozatalát.
Javasolja megtárgyalni a meghívóban szereplő napirendi pontot. Kéri, hogy aki a napirendi
pontot el tudja fogadni, kézfeltartással szavazzon.
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
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28/2019. (III. 06.) HATÁROZATA
A 2019. március 6-ai rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjának elfogadásáról
Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019.
március 6-ai rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint
határozza meg:
I. 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
véleményezéséről, kedvezmények biztosításáról
Előterjesztő: Horváth Dezső, polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

I. 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 véleményezéséről, kedvezmények biztosításáról
Horváth Dezső, polgármester: A szolgáltatást társulási formában látják el, ehhez
hozzájárulást kell fizetni. Kéri Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, adjon
tájékoztatást arról, miért kell újabb döntést hozni.
Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző: Mint ahogy az előterjesztés is tartalmazza,
az önköltség és az állami támogatások összegének változása miatt szükséges 2019. évre
vonatkozóan az intézményi térítési díjak módosítása. A Tapolca Környéki Társulás az
intézményi térítési díjakat elfogadta, megadta a hozzá kapcsolódó kedvezményeket. Az ezzel
kapcsolatos rendeletet Ábrahámhely település önkormányzata alkotja meg, ezt a
rendelettervezetet kell véleményezni, továbbá lehetőség van a Társulás által elfogadott
díjakból plusz kedvezményt biztosítani a saját költségvetés terhére.
Tavalyi évben is Kővágóörs Képviselő-testülete a személyi gondozás és a szociális segítés
tekintetében további kedvezményeket biztosított az igénybe vevők részére, azokat
kiegészítette úgy, hogy 100%-os legyen a támogatottság.
Horváth Dezső, polgármester: Tekintettel arra, hogy a településen az igénybe vevők száma
nem túl nagy, ezért javasolja az idei évben is kiegészíteni a támogatottságot 100%-ra
hasonlóan a tavalyi évihez képest.
Kérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, más javaslat?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el.
Horváth Dezső, polgármester: Amennyiben kérdés, más vélemény nincs, úgy a határozati
javaslatot a következők szerint teszi fel szavazásra: a házi segítségnyújtás személyi gondozás
és szociális segítés kategóriában a 100%-ra kiegészített támogatás alapján mutatják ki a %-os
kiegészítést. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
29/2019. (III. 06.) HATÁROZATA
A szociális és gyermekjóléti alapellátások
intézményi térítési díjának véleményezéséről
Kővágóörs 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 %
- szociális segítés esetében a 2.2 pont alatt a 3. kategóriában 84,5%
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének
további intézkedés végett.
Felelős: Horváth Dezső, polgármester
Határidő: azonnal

Horváth Dezső, polgármester: Kérdezi, hogy kinek van közérdekű bejelenteni valója?
Közérdekű bejelentés nem hangzott el.
Horváth Dezső, polgármester: Több napirend nem lévén megköszöni mindenkinek a
részvételt és a rendkívüli nyilvános ülést 10:12 órakor bezárja.
Kmft.
Horváth Dezső
polgármester

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző
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