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Ikt.sz.: H/2396-2/2022.                                                                     Előterjesztés száma: 1/2023.   
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2023. január 26-i rendes nyilvános ülésére 

 

Előterjesztés tárgya: 
A hatályos Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepció (kétévenkénti) 

felülvizsgálata 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Előkészítette: 
Kerékgyártó Tamás 

SZAK-intézményvezető 
 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

Takács Tímea anyakönyvvezető, 

hagyatéki és szociális ügyintéző 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 
 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 
 

Törvényességért felelős: dr. Finta Béla jegyző  

Előzetesen tárgyalja: Humánügyi Bizottság, Pénzügyi Bizottság 

Egyeztetve, tájékoztatva: 
önkormányzati intézmények vezetői, 

Szociálpolitikai Kerekasztal (2023. januárra tervezett ülésén) 

Javasolt meghívott: 
Kerékgyártó Tamás intézményvezető 

(Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ) 

A határozati javaslat 

elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: 

egyszerű többség 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

I./ Előzmények 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) 92. § (3) 

bekezdésében foglaltak értelmében: 

„(3) A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan 

rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében - 

jogszabályban meghatározottak szerint - szolgáltatástervezési koncepciót készít.” (Amennyiben a 

települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a 

szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el.) 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 111/A.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint: 

„(5) A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás kétévente 

felülvizsgálja és aktualizálja.” 

 
Szada Nagyközség Önkormányzat jelenleg hatályos Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját (a 

továbbiakban: Koncepció) a 11/2021.(II.11.) Polgármesteri határozat a 18/2021. sz. egykori 

előterjesztés szerint fogadta el – következésképp felülvizsgálata és aktualizálása feladatát a Képviselő-

testület 2023. évi Munkaterve a januári rendes ülésre irányozza elő. 

 

II./ A döntéshez szükséges információk 

 

A Koncepció arra hivatott, hogy kijelölje azokat az irányokat, amelyek alapján a szolgáltatási stratégiák, 

operatív programok, fejlesztési projektek megfogalmazódnak. Meghatározza azt a fő szakmai, gazdasági 

irányt, amelyhez kapcsolódnia kell a programoknak, célja és egyúttal feladata, hogy a teljes rendszert 

nézve, annak fontosabb színtereit meghatározva jelöljön meg preferált felfogásmódot, nézőpontokat, 

elgondolásokat. 

A Koncepció meghatározza azokat az értékeket, amelyek mentén a települési szociálpolitika érvényesül, 

amelyeknek meg kell valósulniuk a szociális szolgáltatások során. Meghatároz célokat, amelyek a 

szolgáltatások biztosítására, a fejlesztésekre irányulnak, illetve azt az irányt, amely felé vinni szeretné 

az önkormányzat az ellátás rendszerét. Megfogalmazódnak benne azok az elképzelések, amelyek 

meghatározzák, hogy az új típusú intézmények biztosítása érdekében milyen lépéseket tesz az 

önkormányzat. 

Feladata továbbá, hogy láthatóvá tegye a település szociális rendszerének esetleges hiányosságait, ez 

alapján kijelölje a további fejlesztés irányát, ütemét, valamint, hogy adatokkal alátámasztva elősegítse a 

döntéseket, és előrevetítse a tendenciák jövőben várható alakulását. Kijelöli azokat a célterületeket, 

célcsoportokat, amelyek a településen fokozott figyelemben kell, hogy részesüljenek, amelyek 

helyzetüknél fogva prioritást élveznek. 

A Koncepció és annak rendszeres felülvizsgálata, aktualizálása felméri Szada ellátórendszerének 

helyzetét, valamint rámutat azokra a pontokra, ahol együttműködés lehetséges, szükséges más települési 

önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, egyházakkal, és egyéb, nem önkormányzati 

intézményfenntartókkal. 

 

A hatályos Koncepció szakmai felülvizsgálata alapján nem annak „aktualizálását”, hanem sokkal inkább 

újra-fogalmazását látta szükségesnek a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője és a 

Szociális Kerekasztal tagjai – különös tekintettel arra, hogy a hatályos Koncepció nem tartalmaz konkrét 

feladatokat, noha azok mentén értékelhető érdemben az Önkormányzat ez irányú tevékenysége. 

 

 A 2023-2025. évekre szóló Koncepció tervezetét ld. az előterjesztés Mellékleteként csatolva. 

 

Mindezekre tekintettel az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozzuk. 

 

Szada, 2023. január 3. 
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Az előterjesztés melléklete: 

Szada Nagyközség Önkormányzat 2023-2025. évekre szóló Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepciója (tervezet) 

 

 

III./ Határozati javaslat: 

 

…/2023.(I.26.) KT-határozat  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023-2025. évekre szóló 

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját az 1/2023. sz. előterjesztés Mellékletében foglaltak szerint 

határozza meg. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a Koncepció közzétételére az Önkormányzat hivatalos 

honlapján. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 


