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Bevezetés
A koncepciókészítés jogszabályi alapja a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. §-a, mely értelmében a legalább 2000 lakosú települési
önkormányzat, a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó
szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít.
Az elfogadott szolgáltatástervezési koncepció (a továbbiakban: koncepció) átfogó képet ad a
szociális feladatok, szolgáltatások, fejlesztési irányok, kormányzati és helyi szakmapolitikai
elvárások megvalósítási elképzeléseiről, az ehhez szükséges meglévő és hiányzó feltételekről,
költségekről, az elérendő célokról.
A koncepcióban Szada Nagyközség Önkormányzata kinyilvánította azon szándékát,
hogy az Alaptörvényben rögzített szociális biztonsághoz való jog, a rászorulók
szükségleteik szerinti, minél magasabb színvonalon történő ellátása, jogszabály szerinti
személyi, tárgyi, anyagi feltételekkel valósuljon meg.
Mindezek érdekében a koncepció megvalósításával elérni kívánt céljaink az alábbiak szerint
kerültek megfogalmazása:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

fokozott figyelmet kell szentelni a meglévő ellátási formák folyamatos minőségi
fejlesztésére;
segíteni kell az ügyfelek könnyebb tájékozódását a szociális ellátórendszerben, a
szolgáltatásokat ismertebbé, a rendszert átláthatóvá kell tenni;
a hiányzó ellátási formák működtetési feltételeinek kialakítása és a rászorulók számára
történő biztosítása;
a szakmailag indokolt és a költségeket csökkentő szervezeti formák kialakítása, a
lehetőségek kiaknázása;
az egyes intézményi nem szakmai szolgáltatások külső szervezetek által történő
biztosítása, elsősorban költséghatékonysági szempontok alapján;
a feladatfinanszírozási rendszer elveinek érvényesítése, hatékonyságának fokozása, a
szakmai elvárások maradéktalan teljesítése, az intézményi önállóság növelése mellett;
szorosabb együttműködés kialakítása a szociális szolgáltatásokban részt vevő
társadalmi, civil szervezetekkel, alapítványokkal, egyházakkal;
a szolgáltatások egymásra épülésének elve, hatékony kapcsolat és információs
rendszer működtetése a települési és megyei és a nem állami szolgáltatók között;
a szociális szolgáltatások európai szintre emelés feltételeinek megteremtésére mind az
államnak, mind a helyi önkormányzatoknak kiemelten figyelmet kell fordítani.

A koncepció bemutatja a települési önkormányzat ellátási kötelezettségének helyzetét, a
községben élő lakosság szociális szükségletének összegzését.
A szociális ellátások teljes feltérképezéséhez jó alapot és segítséget nyújt a szociális és
egészségügyi alapellátást jelenleg is végző szervezetek éves beszámolói, jelentései.
A koncepció alapértéke, fő célja a szociális ellátások fejlesztésére való törekvés a rászorulók
érdekében.
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. április 1-i hatálybalépéssel
elfogadta a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni
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ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 2/2020.
(III. 1.) önkormányzati rendeletet. A rendelet 30. §-a értelmében a Szada Nagyközség
Önkormányzata helyi szociálpolitikai kerekasztalt működtet különösen a szolgáltatástervezési
koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos
figyelemmel kísérésére és szükség szerint, de legalább évente legalább egy alkalommal ülést
tart.
I. Fejezet
Szadai helyzetkép
Szada népességére az elmúlt négy évben is változatlanul az emelkedés volt jellemző, melynek
oka egyrészt a természetes szaporodás, valamint a más településekről való beköltözés volt.
A településre a dinamikus fejlődés a jellemző. A nagyvárosban élőket továbbra is vonzza a
községünkbe való kiköltözés, az elmúlt években kialakult gazdasági válság hatásai eltűnőben
vannak.
A település összlakosságának létszáma: 5.650 fő (KSH 2019. január 1-jei adat)
december
31. napján
0-2 éves
3-5 éves
6-13 éves
14 éves
15-17 éves
18-59 éves
60-x éves
Állandó
népesség

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
176 164 167 168 154 153 152 163 165 170 188
196 211 212 200 192 178 190 195 200 189 213
443 461 495 499 529 558 561 559 598 641 699
58
49
47
55
48
65
73
71
66
64
80
138
158 157 157 150 153 175 194 214 217 245
2618 2656 2701 2711 2744 2788 2843 2883 2977 3394 3616
329 332 355 372 394 426 443 446 453 461 609
3958 4301 4134 4162 4211 4321 4437 4511 4673 5136 5650

Életkor szerinti megoszlása:
0-18 éves

19-65 éves

65 év felettiek

1424

3557

682

A 2019. novemberi adatok alapján a településen élő 70 év feletti lakosok száma 524 fő.
A lakosság korosztály szerinti megoszlása hasonló az elmúlt évekhez képest, mindegyikre az
emelkedés a jellemző.
Településünkön az élve születések száma alacsony, évente maximum 2 fő. A halálozások
száma 2016. évben 30 fő, 2017. évben 24 fő, 2018. évben 24 fő, 2019. évben 35 fő volt.
Szadán élő emberek mindennapjai jelentős mértékben összefonódnak a fővárossal, a környező
kisvárosokkal, a munka-lehetőség, a köznevelési intézmények és a közigazgatási
szolgáltatások igénybevétele miatt.
A településen lévő lakóépületek komfortfokozata változatlan.
Az elmúlt években is folyamatosan és fokozatosan újítják fel a falusi jellegű épületeket, a
kerteket parkosítják, az üres ingatlanokat beépítik.
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Községünkben a kábeltévé hálózat van kialakítva.
Az Önkormányzat hivatalos lapja a „2111 Szada” Közéleti tájékoztató havilap, mely az
alapvető információkat juttatja el a lakossághoz. A lakosság tájékoztatásának korszerű
formája a Polgármesteri Hivatal által működtetett www.szada.hu című honlap, ahol minden
aktuális információt megtalál az olvasó.
A település egészségügyi ellátása
A községünkben az egészségügyi alapellátás – és finanszírozását tekintve – négy ellátási
formát jelent: felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, valamint a védőnői szolgálat.
Az ellátás figyelemmel kísérése érdekében a Képviselő-testület éves munkaterve szerint a
szolgáltatók részére előírja, hogy évente tevékenységükről „beszámolót” (jelentést)
készítsenek. Beszámolóikban tájékoztatást adnak az egészségügyi alapellátás működéséről, a
felmerülő problémákról, statisztikai adatot szolgáltatnak az ellátottakról, a betegforgalomról.
Felnőtt háziorvosi szolgálat az Önkormányzat tulajdonában álló 2111 Szada, Rákóczi utca
1/a. szám alatt működik.
A háziorvosi ügyeleti tevékenységet együttműködési szerződés alapján a Gödöllői Orvosi
Ügyelet látja el.
Fogászat szintén az Önkormányzat tulajdonába lévő 2111 Szada, Dózsa György út 76. szám
alatt működik.
A két körzetes Védőnői Szolgálat és a Gyermek háziorvosi szolgálat az Önkormányzat
tulajdonában álló 2111 Szada, Szabadság u. 15. szám alatti lévő barátságosan kialakított és
berendezett, korszerűen felszerelt helyiségekben működik.
A település köznevelési helyzete
Településünkön található a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola (2111 Szada, Dózsa
György út 63.) 1-8 évfolyammal, a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde három feladat-ellátási
helyen működik, a 2111 Szada, Dózsa György út 63., a 2111 Szada, Postaköz 12. sz. (új
óvoda) és a 2111 Szada, Ady Endre utca 2. szám alatt (Mini Bölcsőde). Az óvoda és bölcsőde
önkormányzati fenntartás alatt vannak. Az intézmények korszerűek, a gyermekek mindennapi
nevelésének megfelelőek.
A szabadidő eltöltését biztosító intézmény általános jellemzői
Településünkön a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár a 2111 Szada, Dózsa
György út 63. szám működik. A művelődési házban különböző foglalkozásokat, kézműves
szakköröket, kiállításokat tartanak és a könyvtár is minden nap nyitva áll az olvasni vágyók
számára.
A településen működő helyi önszerveződő közösségek
A településen számtalan civil szervezet tevékenykedik aktívan, melyeket az Önkormányzat az
éves költségvetésében meghatározott Civil Keret terhére pályázati úton is támogat.
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A gyermekjóléti és gyermekvédelmi alapellátások
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatokat a Szadai Szociális Alapszolgáltatási
Központ (2111 Szada, Dózsa György út 76.) látja el.
Az intézmény minden szakmai követelménynek maximálisan megfelel. Biztosítva van a
kliensek számára a segítőbeszélgetésekhez szükséges intim környezet. Az intézményben
elkülönül egymástól a két szakmai egység a dolgozó szobák és az ügyfélfogadó helyiségek
tekintetében. A közösségi helyiségek közös használatban vannak. A technikai felszerelés
megfelelő, minden dolgozó saját számítógéppel rendelkezik, az ügyfélfogadásra kijelölt
irodák szintén számítógéppel, internettel, megfelelő technikai berendezéssel felszereltek.
A Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ ellátja az Szt. 64. §-a szerinti családsegítés
feladatait, mely a szolgáltató működési területén a szociális vagy mentálhigiénés problémák,
illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési
képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás biztosítása.
Ellátja továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 39-40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, így
a szolgáltató működési területén biztosítja a gyermek testi és lelki egészségének, értelmi,
érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a
veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez,
valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez nyújtott szolgáltatást.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális
segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások,
ellátások közvetítésével látja el. A családsegítés gyermekjóléti szolgáltatás elősegíti a
szociális munka eszközeivel és módszereivel (családgondozás) a problémák komplex módon
való kezelését, a családokban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, mely magába
foglalja a megelőzést, a probléma feltárást, a problémamegoldást. Módszerek:
információnyújtás, tanácsadás, ügyintézésben segítségnyújtás, adományok közvetítése.

II. Fejezet
Szada szociális ellátása
1. A szociális alapszolgáltatások
Az Szt. 2. §-a értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért
és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam
központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata.
A szociális alapszolgáltatások - melyeket az Szt. 57. § (1) bekezdése nevesít megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan
rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában,
valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik
megoldásában.
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Településünkön több mint 10 éve működik a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ. A
feladatok szakmailag megalapozott elvégzését az Önkormányzat 1 fő intézményvezető és 4
családsegítő szakember alkalmazásával látja el, 8 órás közalkalmazotti jogviszony
létesítésével.
A szociális alapszolgáltatások, melyeket az Szt. értelmében Nagyközség Önkormányzatának
biztosítania kell:
➢ étkeztetés,
➢ házi segítségnyújtás,
➢ családsegítés,
➢ idősek nappali ellátása.
Az Szt. 59. § (1) bekezdése szerint az alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a
települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból,
mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
1.1. Étkeztetés
Az Szt. 62. § (1) bekezdése értelmében az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani,
különösen
➢ koruk,
➢ egészségi állapotuk,
➢ fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
➢ szenvedélybetegségük, vagy
➢ hajléktalanságuk miatt.
1.2. Házi segítségnyújtás
Az Szt. 63. §-a szerint a házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy
saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítés
tevékenységeit is magába foglaló – személyi gondozást kell nyújtani.
Szociális segítés keretében biztosítani kell
➢ a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
➢ a háztartási tevékenységben való közreműködést,
➢ a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtást,
➢ szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
Személyi gondozás keretében biztosítani kell
➢ az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
➢ a gondozási és ápolási feladatok elvégzését.
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1.3. Családsegítés
A Gyvt. 39-40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladat.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működtet. A jelzőrendszer tagjai 2 havonta egy alkalommal találkoznak, ahol a különböző
jogszabályokat az aktuális problémákat egyeztetik, a felmerült szükségletekre próbálnak
megoldást találni. A család- és gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői
között, előre meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal szakmaközi
megbeszélést szervez. Erre 2019. évben 6 alkalommal került sor.
A jelzőrendszer az alábbi közös tevékenységeket valósított meg az elmúlt évben:
Esetkonferencia: 3 alkalommal (30 fő)
Esetmegbeszélés: 7 alkalommal (21 fő)
Rendhagyó osztályfőnöki órák tartása: 0 alkalom
Rendhagyó szülői értekezlet: 0 alkalom
Jogszabályváltozásról információnyújtás folyamatosan.
A szakmaközi egyeztetések során sor került az esetkezelésben közreműködő szakemberek,
valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködésének
koordinálására, munkák összehangolására.
A családsegítés keretében kell biztosítani a szociális, életvezetési és mentálhigiénés
tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a szociális
segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítését, a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és
csoportos készségfejlesztést, a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az
adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus
betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők,
illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, a
kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.
A Gyvt. célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek szerint az állam, a
helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá
jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és
intézkedésekkel segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek
érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a gyermekek
veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás
pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi
beilleszkedéséről.
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására
irányuló tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások,
valamint e törvényben meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.
A pénzbeli és természetbeni ellátások a következők:
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➢ a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
➢ a gyermekétkeztetés.
Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség
megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek
családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás hozzájárul a gyermek
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs
hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő
nevelésének elősegítése érdekében
➢ a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való
tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
➢ a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás
megszervezése,
➢ a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a
családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának
szervezése,
➢ a szabadidős programok szervezése,
➢ a hivatalos ügyek intézésének segítése.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében
➢ a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek,
valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
➢ a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
➢ törvényben meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés
megszervezése, tevékenységük összehangolása,
➢ tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a
gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének
lehetőségéről.
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
➢ a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek
problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
➢ a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
➢ kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt
szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni, szociális alapszolgáltatások
igénybevételét, egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok
igénybevételét.
A Gyvt. 40. § (1) bekezdése értelmében a gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy
szolgáltató keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.
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oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal – szervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat végez. Tevékenysége körében a 39. §-ban és az Szt. 64. § (4) bekezdésében
foglaltakon túl
➢ folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
➢ meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges
intézkedést,
➢ segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
➢ felkérésre környezettanulmányt készít,
➢ kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
➢ biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket.
A szociális rászorultságot a szolgáltatás igénybevételénél nem kell vizsgálni.
A Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ tevékenysége során szoros, mindennapi
szakmai kapcsolatot tart az Önkormányzattal, az iskolai, óvodai intézményekkel, védőnővel,
házi gyermekorvossal, háziorvossal, rendőrséggel együttműködve, mindenkor a család és a
gyermek érdekeit figyelembe véve látja el feladatát.
1.4. Nappali ellátás
Az Szt. 65/F. § (1) bekezdése szerint a nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a
saját otthonukban élő,
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális
és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
b) a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő
pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem
képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek
részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak
- ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését.
Szada Nagyközség Önkormányzata kötelezően ellátandó feladatai közé tartozik az idősek
nappali ellátása. Az Önkormányzat ezen feladat ellátást az általa fenntartott Szadai Szociális
Alapszolgáltatási Központ útján biztosítja.
A településen működik továbbá az állami fenntartású Pest Megyei Viktor Egyesített Szociális
Intézmény Szadai Otthona (2111 Szada, Kisfaludy u. 4.). A bentlakásos intézményben folyó
gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybe vevők részére, olyan fizikai,
mentális, életvezetési, egészségügyi ellátást kell érteni, amely a lakó szociális, testi, szellemi
állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítést jelent. Teljes körű ápolást,
gondozást nyújtó szociális otthon. Céljuk az idősek otthonában elhelyezett személyek
életkörülményeinek javítása, életminőségük növelése.
2. A településen nyújtott további szociális rászorultságtól függő támogatások
A szociális ellátórendszer részeként funkcionáló pénzbeli és természetbeni ellátások
hozzájárulnak a rászorulók létfenntartásának biztosításához, kiadásainak csökkentéséhez,
ezáltal szociális helyzetük javításához. Az önkormányzatok az Szt.-ben - a kötelezően
nyújtandó támogatások körén felül - felhatalmazást kaptak arra, hogy a helyi viszonyokat
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figyelembe véve települési támogatásként rendeletben szabadon szabályozzák az általuk
támogatandónak ítélt élethelyzeteket.
2015. március 1. napjától jelentősen átalakult a szociális ellátás rendszere, mely érintette
többek között a hatásköri szabályokat, valamint a nyújtható támogatások körét is. 2020-ban
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kétszer is átdolgozta erre vonatkozó
rendeletét.
A jogszabályi változással jelentősen kiszélesedett a települési önkormányzatok szabályozási
jogköre. Az Szt. kötelezően csak a rendkívüli települési támogatás nyújtását írja elő, továbbá
nem kötelező jelleggel javasol támogatandó élethelyzeteket. Fentiekre tekintettel Szada
Nagyközség Önkormányzata a helyi sajátosságokat figyelembe véve célul tűzte ki a
gyermeket nevelő családok szociális biztonságának fenntartását, a lakhatási kiadások
csökkentését, az egészségi állapot megőrzését, helyreállítását és nem utolsósorban az
időskorúak megsegítését, valamint tekintetbe vette a krízishelyzetek kezelését is
Az önkormányzati rendeletben az alábbi rászorultságtól függő támogatási formák kerültek
meghatározásra:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás,
a gyógyszer kiadások viseléséhez nyújtott támogatás,
a karácsonyi ünnepek alkalmából nyújtott támogatások,
az egészségkárosodott személyek részére nyújtott támogatás,
testi-lelki fejlődésben elmaradt, fejlesztésre szoruló gyermekek támogatása,
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek részére nyújtott,
a halálesethez nyújtott,
rendkívüli élethelyzetbe került személy részére és elemi kár elhárításához nyújtandó,
a születési támogatás,
szilárd tüzelőanyaghoz nyújtott támogatás.
III. Fejezet
A települési feladatellátás értékelése

A feladatok differenciálásánál meghatározó a települések lakosságszáma. Fenti felsorolásból
is kitűnik, hogy a lehetőségekhez képest Szada Nagyközség Önkormányzata a települést
érintő kötelezően előírt feladatokat teljesíti, szem előtt tartva a magasabb színvonalú ellátás
megvalósításának célját.
Koncepció elfogadásának jogszabályi előíráson túli célja, hogy a különböző szolgáltatások
fejlesztése a szükséges tárgyi-személyi feltételek biztosítása, a szakmai feladatok ellátása és
teljesítése egy átgondolt, megalapozott, aktualizált koncepcióra épüljön.
Szada, 2021. ……………………..
Pintér Lajos
polgármester
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