Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
8409 Úrkút, Rákóczi u. 45.
Tel.:88/230-003, 88/507-031.
E-mail:jegyzourkut@vnet.hu
………………………………..............................................................………………………...
Szám:32-7 /2013.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 29-én
(szerdán) du. 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Jelen vannak: Fülöp Zoltánné polgármester
Somogyi Imréné alpolgármester
dr. Dóczy Mariann képviselő
Farkas István képviselő
Lisztes Győző képviselő
Pichler Józsefné képviselő
Tanácskozási joggal megjelent : Rostási Mária jegyző
Meghívottak és megjelentek: --Távolmaradását bejelentette Nagy Szabina képviselő és
Fülöp Zoltánné polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy az
ülés határozatképes, mert a Testület 7 tagjából 6 fő jelen van.
Ezt követően ismertette a rendkívüli ülés napirendjét, melyet a Testület egyhangúlag
– 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül elfogadott.
NAPIREND:
1) Térségi Családsegítő és Gondozási Központ feladat ellátására kötött társulási
megállapodás felmondása.
Előadó: Fülöp Zoltánné
polgármester
2) Védőnői körzet meghatározása.
Előadó: Fülöp Zoltánné
polgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1) Térségi Családsegítő és Gondozási Központ feladat ellátására kötött társulási
megállapodás felmondása.
Előadó: Fülöp Zoltánné
polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: A rendkívüli testületi ülés oka, hogy az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően dönteni kell a társulási megállapodás
megszüntetéséről, mivel a gesztor, Ajka Város Önkormányzata a mai testületi ülésén
döntött a társulás megszüntetéséről, illetve a megállapodást felmdonta. Ezt követően
pedig mérlegelni kell, hogy a családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, házi
gondozást milyen formában látja el az önkormányzat.
Lisztes Győző képviselő: Milyen formában tudja majd ellátni az önkormányzat ezt a
feladatot?
Rostási Mária jegyző: Az ellátási formák közül kettő merült fel. Az egyik, hogy az
önkormányzat saját maga látja el e feladatokat, a másik, hogy feladat-átvállalási
megállapodást köt Ajka város önkormányzatával. Az utóbbi ellátási formánál biztos,
hogy Ajka az alapnormatívához hozzájárulást kér, vagyis az ellátásért fizetni kell,
hozzátéve azt is, hogy korábbi években, amikor az úrkúti önkormányzat saját maga
látta el ezeket a feladatokat, akkor sem volt elég az állami normatíva. Gond az is –
az idő rövidsége miatt – hogy e feladatok ellátására működési engedélyt kell kérni,
hogy 2013. július 1-től az önkormányzat jogosult legyen a normatívára. Figyelembe
véve az ügyintézési határidőket – 30 nap, plussz a szakmai program elfogadtatása –
nagyon nehéz lesz azokat tartani.
Fülöp Zoltánné polgármester: Ezeket a kérdéseket nagyon rövid határidőn belül
tisztázni kell, legkésőbb a jövő heti képviselő-testületi ülésig.
Farkas István képviselő: Az önkormányzatnak a leggazdaságosabb megoldást kell
választani.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2013. (V.29) önkormányzati határozata
Szociális és gyermekvédelmi társulási megállapodás
felmondása.
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a szociális és
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok intézményi társulás
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formájában történő ellátására Ajka Város Önkormányzatával
kötött és a 60/2008. (XII.1.) számú önkormányzati határozatával
elfogadott társulási megállapodást 2013. június 30.-i nappal
felmondja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy e határozatát
Ajka Város Önkormányzat Polgármesterének küldje meg,
továbbá vizsgálja meg a kötelezetően biztosítandó szociális és
gyermekjóléti feladatok további ellátásának lehetséges módjait
az önkormányzat költségvetésének figyelembe vételével.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2.napirend: Védőnői körzet meghatározása.
Előadó: Fülöp Zoltánné
polgármester
(Írásos előterjesztést a képviselők előre megkapták.)
Kérdés, hozzászólás:
Fülöp Zoltánné polgármester: Mivel az önkormányzat a védőnői szolgálatot saját
magad működtette és nem társult senkivel, így a körzet kialakítása is egyértelműnek
tünt, hogy az Úrkút Község közigazgatási területére vonatkozik. Azonban erről a
Testületnek külön döntést kell hoznia.
A Képviselő-testület egyhangúlag – 6 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkül – az
alábbi határozatot hozta:
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2013. (V.29) önkormányzati határozata
Védőnői körzet meghatározása.
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
egészségügyről szóló l997. évi CLIV. törvény 152. § d)
pontjában meghatározott védőnői ellátás – mint
egészségügyi alapellátás – ellátási területét Úrkút Község
teljes közigazgatási területében határozza meg.
Felelős:polgármester
Határidő:azonnal
Több tárgy nem volt, a polgármester az ülést berekesztette.
kmft.
Fülöp Zoltánné
polgármester
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Rostási Mária
jegyző
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