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Tisztelt Képviselő-testület!
Révfülöp Nagyközség Önkormányzat szociális feladatait a Révfülöp Szociális
Alapszolgáltató Társulás keretében a Szociális Szolgálat intézménnyel látta el 2013. évben.
A Társulásban részt vevő Önkormányzatok döntése értelmében a Társulás 2013. december
31-én megszűnt. A szociális feladatok ellátását 2014.01.01-től az érintett önkormányzatokkal
kötött megállapodás alapján a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás intézménye, a
Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekvédelmi Szolgálat vette át.
A Szociális Szolgálat 2013. évi gazdálkodása
Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata Révfülöp, Balatonhenye,
Kékkút, Kővágóörs, Köveskál, Mindszentkálla, Szentbékkálla működési területein
végezte a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokat.
A Szolgálat hét fő gondozónővel és egy fő szolgálatvezető, családgondozóval látta el a
feladatokat.
A házi segítségnyújtás feladaton a gondozási napok évi átlaga alapján 56 fő ellátását
végezték el a körzet hét településén. A normatív támogatás összege 56 fő után 10.556 ezer Ft,
amihez 156 ezer Ft támogatást kaptak a dolgozók bérkompenzációjához. Ezen felül 2013.
évben szerkezetátalakítási támogatás címén a szociális feladatok ellátásához 3.645 e Ft
támogatásban részesült a révfülöpi önkormányzat, mely összeget a szociális szolgálat
működéséhez adta át.
A gondozói létszám és a vezető bére, valamint a felmerült dologi kiadások teljesítéséhez az
önkormányzatok hozzájárulása elengedhetetlen volt.
A szociális étkezés lehetősége mindegyik településen biztosított volt. 2013. évben a
településeken éves átlagban 69 fő étkezését biztosította a Szolgálat. Az étkezéshez igénybe
vehető állami támogatás és a megállapított térítési díjak - az egyes önkormányzatok által
nyújtott kedvezmények miatt – nem minden községben fedezték az étkeztetés költségeit.
A családsegítés feladatait a vezető gondozónő látta el, heti rendszerességgel tartott
fogadóórát a településeken.
A családsegítési feladat ellátásának normatív támogatása lakosságszám alapján történik, a
támogatás elegendő fedezetet biztosított a felmerülő költségekre.

Összességében elmondható, hogy a Szociális Szolgálat működése, a jelentős évközi
többlettámogatás ellenére az önkormányzatok hozzájárulása nélkül nem biztosított, ezért
döntöttek az önkormányzatok a Tapolca Környéki Önkormányzati Társuláshoz való
csatlakozáshoz.
Elszámolás
A 2013. év elszámolása az önkormányzatokkal az előterjesztéshez mellékelt számszaki
táblázat alapján történik. Révfülöp önkormányzat a többlet hozzájárulásokat a társult
önkormányzatok részére visszatéríti. Köveskál község 369.596 Ft hozzájárulást fizetett,
finanszírozási hiánya 149.375 Ft, visszautalandó összeg 220.221 Ft. Szentbékkálla község
visszautalandó többlete 119.287 Ft. Balatonhenye község visszautalandó többlete 168.496 Ft.
Kővágóörs község 260.628 Ft hozzájárulást fizetett, visszautalandó összeg 281.425 Ft.
Mindszentkálla község visszautalandó többlete 182.958 Ft. Kékkút község 385.939 Ft
hozzájárulást fizetett, finanszírozási hiánya 171.686 Ft, visszautalandó összeg 214.253 Ft.
2014. évre áthúzódó elszámolások
Révfülöp önkormányzat 2013. december hó végén kifizette a Szolgálat dolgozói részére a
havi munkabért, ami bruttó bérként 2014. 01. hónapban Révfülöp törzsszámán került
elszámolásra 1.219 ezer Ft összegben.
A szociális étkezés december havi térítési díját a Balaton-felvidéki Szociális és
Gyermekvédelmi Szolgálat szedte be, az összeget, 465 ezer Ft-ot Révfülöp önkormányzat
számlájára átutalta. A 2013. évet érintő Áfa visszatérítés összegét, 534 ezer Ft-ot szintén a
révfülöpi önkormányzat számlájára utalta át.
Az átutalt bevételek és az elszámolt bér különbözetére fedezetet nyújtott Révfülöpnek a
Szolgálat elszámolásán jelentkező finanszírozási többlete.
A 2013. év végi beszámoló a Szociális Szolgálat és a Társulás vonatkozásában határidőre
megküldésre került a Magyar Államkincstárhoz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni
szíveskedjenek.
Révfülöp, 2014.szeptember
Kondor Géza
polgármester

