Előterjesztés: A 4.3. napirendí ponthoz.
Rév{iilöp Szociális Alapszolgáltató Társulás jovőbeni működésének lehetőségei.

Tisztelt Társulási Tanács

!

A Tapolca

és Kömyéke KistérségTöbbcélú Társulás napirendjén szerepelt az ".önkormányzatt
feladatellátás várhatő lehetóségei. a többcélú társulás jövője" című előterjesztés mely
részletesen taglalja a jogszabályt váLtozások miatt létrejött helyzetet és lehetőséget vázol a
Társulások vonatkozásában a jövőt illetően.

A Révflilöp Szociális Alapszolgáltató Társulás

esetében is fontos fela<iat, lrogy átgondolja a
eni hely zetét, ferrnt artható s ágát.
Ennek érdekében minden társult településnek el kell dönteni, hogy az alapszo1gáLtatást -a
Szociáiis Szolgálat által ellátott feladatokat, bázi segítségnyújtás,szociális étkezés,
családsegítés- a jövőben milyen formában kívánj{ ellátni.
Mint ahogy a kistérségelőterjesztésében érintette, ebben a helyzetben a döntéshez
elengedhetetlenül szükséges lenne a flnanszitozás kérdésénekbemutatása. Jelenleg azonban
még nem á1l rendeikezésünkre olyan információ, mely erre pontos választ ad'
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Révfiilöp Szociális Szolgálat működéséről a Társulási Tanács az év folyamán több
alkalommal kap információt, az év végen a Szolgálat vezetője az egész éves inunkáról
beszámol a Társulási Tanácsnak és a társult települések Képviselő_testületeinek.
Kérjük tehát, mint gesztor település, hogy a Társulás által ellátott feladatok tekintetében,
annak jövőbeni ellátásának lehetőségeit a Társult települések Képviselő-testÍ.iletei
szíveskedjenek megvitatni és álláspontot kialakítani, melyről a gesztot települést ahatározati
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Határozati javaslat:

Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulási
Tanács tagiait, hogy iinkormányzataik körében tuzzék napirendre a téma
megtárgya|ását az alábbiak figyelembe vételével:

önkormányzat feladatkörében maradó feladatok, melyet jelenleg a Révftilöp
Alapszolgáltató Társulás a Révfülöp Szociális SzolgáIaf írtján lát el:
' Szociális ellátás:
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Szociális

_
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Családsegítés
Szociális étkeztetés
IJázi segítségnyújtás
A feladatok ellátását zal3.január 1. napjától
a.) ......
iinkorrrrányzat a jelenleg is működő Révfülöp Szociális Alapszolgáltató
Társulás, a Révfülöp Szociálís Szolgálat útján kívánja ellátni.
b.) ...
...... önkormányzat nem a Révfülöp Szociális Alapszolgáltatő Társulás,
Révfülöp Szociális SzolgáIat útján kívánja ellátni.

