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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I./ Előzmények 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 

2017. január. 1. óta hatályos 58/B. § (2) bekezdése értelmében: 

„(2) A 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a fővárosi 

önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerint helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre.” 

Szada Nagyközség Önkormányzata annak idején (2020. április 1-től) nem társulási formában, hanem 

önállóan hozott létre szociálpolitikai kerekasztalt, amely működésének részletszabályait A szociális 

rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2020. (III.1.) önkormányzati rendelete 30-31-§-aiban 

határozta meg: 
„30. § 

 

(1) Szada Nagyközség Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt működtet különösen a 

szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos 

figyelemmel kísérésére. 

(2) A szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülés tart. 

(3) A kerekasztal tagjai: 

      -  polgármester 

- az alpolgármester 

- a Humánügyi Bizottság elnöke, 

- az önkormányzati fenntartású szociális intézmény vezetője, 

- az önkormányzat területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői. 

(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülésén szavazati joggal rendelkező tagok határozati formában döntenek. A 

Szociálpolitikai Kerekasztal akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok egyharmada jelen van. 

Az érvényes határozathoz a megjelent és szavazásban részt vevők egyszerű szótöbbsége szükséges. 

(5) A Szociálpolitikai Kerekasztal tevékenységéről évente beszámol a képviselő-testületnek. 

(6) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülései nyilvánosak. 

 

31. § 

Helyi Esélyegyenlőségi Fórum 

 

Az Önkormányzat a Helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozására, valamint a Programban foglalt intézkedési 

tervek megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére Helyi Esélyegyenlőségi Fórumot működtet a 

Szociálpolitikai Kerekasztal közreműködésével.” 

 

II./ A döntéshez szükséges információk 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 111/B. §-a értelmében a szociálpolitikai kerekasztal évente legalább 

egy alkalommal ülést tart, fő küldetése pedig a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban 

meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. 

Szada Nagyközség Önkormányzat Szociális szolgáltatástervezési koncepcióját a 11/2021.(II.11.) 

Polgármesteri határozat fogadta el, kétévenkénti kötelező felülvizsgálata (az 1/2023. sz. előterjesztés 

alapján) 2023. januárjában történt meg: a 2023-2025. évekre szóló Koncepció tervezetét a 3/2023.(I.26.) 

KT-határozat fogadta el. 

A koncepció tartalmazza a lakosság szolgáltatások iránti várható igényeit, az ellátási kötelezettség 

teljesítésének helyzetét és fejlesztési lehetőségeit, ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, 

fejlesztéséről; működtetési, finanszírozási kérdéseket, az egyes csoportok speciális igényeit, ezek ellátási 

lehetőségeit.  

 

Szada Nagyközség Önkormányzata rendkívül fontosnak tartja a településen a szociális ellátás 

folyamatos javítását, azt, hogy az érintetteknek tényleges segítséget nyújtson, és minden rászoruló a 

problémájának megfelelő ellátást kapja.  
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A Szociális Kerekasztal az elmúlt esztendőben csupán a veszélyhelyzet elmúltával ülésezett, munkájával 

segíti és hatékonyabbá teszi a település szociális ellátás működését. Mindez olyan szociális hálót 

eredményez Szadán, amely ténylegesen segít a rászorulókon.  

A Szociális Kerekasztal a 2022-es évben is segítségére volt a szakembereknek abban, hogy közösen 

gondolkodva, megismerve a különféle intézmények működését, munkamódszerét, jogszabályi 

lehetőségeit, a megszerzett tapasztalatokat felhasználva, a továbbiakban még hatékonyabban 

végezhessék munkájukat. 

A Szociális Kerekasztal a jövőben is egyik legfontosabb feladatnak tartja az egyes ellátotti csoportok 

helyzetének figyelemmel kísérését. 

 

Az elmúlt évek gazdasági-szociális nehézségeire való tekintettel felvetődött, hogy indokolt lenne a 

Szociálpolitikai Kerekasztal tevékenységét feladatköre bővítésével is aktivizálni és – az évenkénti 

„legalább egy alkalom” helyett – a Polgármester által féléves rendszerességgel összehívni. Az állandó 

tagok mellett tanácskozási joggal - külsős partnerként - több szervezet (ld. az Önkormányzat Szervezeti 

és Működési Szabályzatának 8. sz. függelékében felsorolt egyes helyi alapítványok) is tudná segíteni a 

kerekasztal munkáját. 

 

A 2022. évi Kerekasztal-megbeszélésünkön megfogalmazódó javaslatok szerint a Szociálpolitikai 

Kerekasztal kibővített feladatköre az alábbiakra terjedhetne ki:  

 a) folyamatosan figyelemmel kíséri a Szada hatályos szociális szolgáltatástervezési 

koncepciójában meghatározottak megvalósulását, meggyőződik e Koncepció végrehajtásának 

hatékonyságáról és minőségéről, monitorozza a Koncepció végrehajtása érdekében elfogadott 

döntések megvalósulását, 

 b) vizsgálja az egyes ellátotti csoportok helyzetének változásait a Koncepcióban meghatározott 

feladatok időarányos teljesítésével összefüggésben, rendszeresen vizsgálja a Koncepcióban 

kitűzött és elért eredményeket, 

 c) javaslatokat tesz a szolgáltatások és ellátások lehetséges költséghatékonyabb biztosítására, új 

szolgáltatások bevezetésére és intézményi integrációkra, 

 d) közvetíti a lakossági szükségleteket az Önkormányzat és a további szolgáltatást nyújtók felé,  

 e) közreműködik a Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésében és felülvizsgálatában, 

figyelemmel kíséri a tervezett intézkedések megvalósítását,  

 f) véleményezi a szociális és gyermekjóléti ellátásokat, szolgáltatásokat, valamint a szociális 

bérlakásépítések pályázati lehetőségeit érintő előterjesztéseket,  

 g) összehangolja a rászorultakat segítő programokat,  

 

A Szociális Kerekasztal működésének további szabályait az általa elfogadott Ügyrend tartalmazhatná – 

a működés dokumentálásáról a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője saját 

ügykörében gondoskodhatna. 

Mindezekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozzuk. 

Szada, 2023. január 27. 

 

III./ Határozati javaslat: 

 

…/2023.(III.30.) KT-határozat  

 

1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociálpolitikai Kerekasztal 2022. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót a 28/2023. sz. előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ (SZAK) 

intézményvezetőjét, hogy gondoskodjon a Szociálpolitikai Kerekasztal Ügyrendje tervezetének 

megalkotásáról, majd azt terjessze jóváhagyásra a Kerekasztal soron következő ülése elé. 

 

3./ A fenti döntésről a SZAK intézményvezetőjét írásban is tájékoztatni kell. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: 1./ és 3./ pont: polgármester, 2./ pont: SZAK intézményvezetője 


