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Előterjesztés száma: 18/2021.   

Iktatószám: H/263-1/2021. 

 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

a 2021. február 11-i polgármesteri döntés meghozatalához  

 

 

 

Tárgy: Az Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadása, 

valamint beszámoló a Szociálpolitikai Kerekasztal 2020. évi tevékenységéről 

 

 

 

 

Előkészítette:   dr. Filó-Szentes Kinga jegyző    

 

Előterjesztő:     Pintér Lajos polgármester 

 

Az előterjesztést tárgyalja:  a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét a polgármester gyakorolja  

 

Az elfogadáshoz szükséges döntés típusa: nem releváns  

 

 

Törvényességi szempontból megfelel:    

  

 

 

 

      ……………………………………… 

                           dr. Filó-Szentes Kinga 

                            jegyző 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § 

(3) bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú önkormányzat a településen szociálisan 

rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében 

szolgáltatástervezési koncepciót készít.  

 

A szolgáltatástervezési koncepció elkészítésének kötelezettségét 90/A. §-ban az Szt. az ellátási 

kötelezettség részeként nevesíti. A szolgáltatástervezési koncepciót a településen, fővárosban 

élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása 

érdekében készíti a legalább kétezer fős lakosságú települési önkormányzat.  

 

A szolgáltatástervezési koncepciót - a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a 

továbbiakban: SZCSM r.) szabályai szerint - az önkormányzat az elfogadást megelőzően 

véleményezteti az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzattal. A koncepció 

végleges változatának elfogadása során a kialakított véleményeket az önkormányzat lehetőség 

szerint figyelembe veszi. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzatnak 

kétévente felül kellett volna vizsgálnia és aktualizálnia. 

 

A koncepciónak tartalmaznia kell különösen [SZCSM 111/A. § (1) bekezdés]: 

a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, 

b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások 

biztosításáról, 

c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges 

együttműködés kereteit, 

d) az egyes ellátotti csoportok, így az idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan 

személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek sajátosságaihoz kapcsolódóan a 

speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. 

 

A szolgáltatástervezési koncepció elkészítésében a megye és a főváros területén működő 

egyházi fenntartók és nem állami fenntartók kötelesek együttműködni és a koncepció 

elkészítéséhez adatot szolgáltatni. [SZCSM 111/A. § (4) bekezdés] 

 

Amennyiben az önkormányzat a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésének nem tesz 

eleget, akkor a szociális hatóság megfelelő - az Mötv. szerint legalább harminc napos - határidő 

tűzésével felszólítja a feladat teljesítésére. Ha a teljesítés nem történik meg, a kormányhivatal 

a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete körében kezdeményezheti a 

határozathozatali, feladatellátási kötelezettségét nem teljesítő helyi önkormányzattal szemben 

bírósági eljárás megindítását, a határozathozatal pótlásának elrendelését, illetve törvényességi 

felügyeleti bírságot szabhat ki a helyi önkormányzatra vagy a társulásra az Mötv.-ben 

meghatározott esetekben. 

 

A szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, 

végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése az Szt. 58/B. § (2) bekezdése szerint 

létrehozott szociálpolitikai kerekasztal feladata.  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultság alapján 

megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2020.  (III. 1.) önkormányzati rendelettel létrehozta és 

egyben részben meghatározta a szociálpolitikai kerekasztal működését.   
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A rendelet 30. §-a értelmében a Szada Nagyközség Önkormányzat helyi szociálpolitikai 

kerekasztalt működtet különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok 

megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére és szükség szerint, de 

legalább évente legalább egy alkalommal nyilvános ülést tart. 

 

A rendelet értelmében a Szociálpolitikai Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai: 

a) polgármester,  

b) alpolgármester, 

c) Humánügyi Bizottság elnöke, 

d) az önkormányzati fenntartású szociális intézmény vezetője, 

e) az önkormányzat területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői. 

 

A jelen előterjesztés mellékletét képező tartalommal előzetesen összeállított 

szolgáltatástervezési koncepciót a Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai részére véleményezésre 

megküldtük, aki a 2021. február 2-án megtartott éves ülésén megtárgyalta és véleményezte 

azt.  

 

Az előterjesztés mellékletei:  

1. sz. melléklet - Szada Nagyközség Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepciója (tervezet) 

2. sz. melléklet – Szociális Kerekasztal üléséről készített jegyzőkönyv 

 

A fentiek után a Szada Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntést hozta.  

 

Szada, 2021. február 11. Pintér Lajos             

polgármester 

 

POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 

…/2021. (II. 11.) Polgármesteri határozat  

 

A Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom. 

 

1. Szada Nagyközség Polgármestere – figyelemmel a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdésében foglaltakra – Szada Nagyközség Önkormányzat 

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját a 18/2021. számú előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja, felkérve egyben a jegyzőt, hogy gondoskodjon a koncepció 

kétévenkénti felülvizsgálatának előkészítéséről.  

 

2. A Polgármester a Szociálpolitikai Kerekasztal - a szociális rászorultság alapján 

megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2020.  (III. 1.) önkormányzati rendelet 30. § (5) bekezdése 

szerinti - 2020. évi munkájáról történő beszámolóját a 2021. február 2-án megtartott nyilvános 

ülésen elhangzottak szerint tudomásul veszi.   

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 


