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ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

2015. június 24-i rendes ülésére 
 
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2015. június 24. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képvisel ő-testület 
Előterjeszt ő: Benedek Éva elnök, Humánügyi Bizottság 
Előterjesztést készítette: Kiskuti Petra aljegyz ő 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:  nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:  rendes  / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:  egyszer ű / minősített 
A szavazás módja:  nyílt / titkos 
 

A tárgyalandó témakör tárgya: 
Őrbottyán Város Szolgáltatástervezési Koncepciójának  elfogadása  

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § 
(3) bekezdése előírja, hogy a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen élő szo-
ciálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében 
szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társu-
lás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás 
készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás kétévente 
felülvizsgálja és aktualizálja. Tekintettel arra, hogy 2014. január 1-től Őrbottyán szociális feladatai nem 
társulás keretében, hanem önállóan látja el, ezért a városban élő szociálisan rászorult személyek 
részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncep-
ciót kell készíteni. 

Az Szt. 92. § (4) bekezdése meghatározza azokat az alapvető tartalmi elemeket, melyeket a koncep-
ciónak tartalmaznia kell: 

a) a lakosságszám alakulása, a korösszetétel, a szolgáltatások iránti igények, 

b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzete, ütemterv a szolgáltatások biztosításáról, 

c) a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatai, az esetleges együttműködés ke-
retei, 

d) az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai 
betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatá-
sok biztosításának szükségessége. 

Az Szt. meghatározza a koncepció elfogadására vonatkozó menetrendet is, mivel a 92. § (7) bekez-
dés kimondja, hogy a szolgáltatástervezési koncepciót 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 figye-
lembe veszi. Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Szociális Szolgáltatási Főosztá-
lya 2004-ben segédletet készített a települési önkormányzatok részére a szolgáltatástervezési kon-
cepció elkészítéséhez. Az előterjesztés mellékletét képző tervezet ezen segédlet mentén készült, 
tekintettel arra, hogy a koncepció elkészítésére vonatkozó rendelkezések nem változtak, így a segéd-
let ma is alkalmazható, szakmai tartalma megfelelő. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslatról. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

- szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

 

 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 
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Közvetlen költségvetési kihatása a 2015. évben nincsen, a következő évekre vonatkozó kiadásokat a 
tárgyévi költségvetés elfogadásakor vizsgálni kell. 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. HATÁROZAT -TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…/2015. (VI. 24.) számú határozata Őr-
bottyán Város Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Őrbottyán Város Szolgáltatás-
tervezési Koncepcióját e határozat melléklete szerint elfogadja. Felkéri a Humánügyi Bizottságot, hogy 
koordinálja a Koncepcióban megfogalmazott intézkedések végrehajtását. 

 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 8 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta: 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 144/2015. (VI. 24.) számú határozata 
Őrbottyán Város Szolgáltatástervezési Koncepciójának  elfogadásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Őrbottyán Város Szolgáltatás-
tervezési Koncepcióját e határozat melléklete szerint elfogadja. Felkéri a Humánügyi Bizottságot, hogy 
koordinálja a Koncepcióban megfogalmazott intézkedések végrehajtását. 

 
Határid ő:  folyamatos 
Felelős:  Humánügyi Bizottság 
Végrehajtást végzi:  Humánügyi Bizottság és a Koncepcióban meghatározottak 
 

 

 

 


