
A 1. napirendi ponthoz 

Előterjesztés  
 
Napirend: Szociális szolgáltatástervezési koncepció elfogadása  
 
Előterjesztő:   a polgármester  
 
Előzmények:   - 
 
Határozat - tervezet: az előterjesztés végén található.  
 

I. A téma ismertetése:  
 
Az 1993. évi III. törvény a szociális szolgáltatástervezési koncepcióra az alábbiakat írja elő:  
 

92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
a) a fenntartó önkormányzat, 
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a 

társulási megállapodásban meghatározottak szerint 
rendeletet alkot. 

(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés szerinti rendeletben 
szabályozza 

a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit; 
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját; 
c) azt, hogy az intézményvezető milyen esetekben köteles külön eljárás nélkül ellátást nyújtani; 
d) azt, hogy külön eljárás keretében milyen esetekben biztosítható ellátás; 
e) az ellátás megszüntetésének eseteit és módjait; 
f) a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj 

csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; 
g) az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodással összefüggő kérdéseket; 
h) 
(2a) Az állam 88. § (1) bekezdése szerinti ellátási kötelezettsége esetében az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés b)-g) 

pontjában foglaltakat az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv határozza meg. 
(3) A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő szociálisan rászorult 

személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési 
koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás 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. 

(4) A koncepció tartalmazza különösen 
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 (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai 

betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások 
biztosításának szükségességét. 

(5) 
(6) A megyei jogú város és a főváros koncepciója - a (4) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza különösen - 
a) a megye, főváros területén működő szolgáltatási rendszer struktúráját, legfontosabb jellemzőit, 
b) a szolgáltatások iránti igények alakulását, a várakozók számát, korösszetételét, legfontosabb szociális jellemzőit, 
c) a szolgáltatások iránt jelentkező szükségletek alapján az intézményrendszer korszerűsítésének irányait. 
(6a) A megye, a főváros területén működő egyházi fenntartók és nem állami fenntartók kötelesek együttműködni 

és adatot szolgáltatni a koncepció készítése során. 
(7) 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 figyelembe veszi. 
 



A koncepció a helyi sajátosságoknak megfelelően lett elkészítve. Véleményezésre az 
intézményvezetőknek megküldésre került.  
 
 

II. Alkalmazott jogszabályok:  
1. 1993. évi III. törvény 92. §-a  

 

III. A döntés anyagi kihatása:  
Nincs.  

 

IV. Határozat-tervezet:  
Monostorpályi Község Önkormányzat 

Képviselő-Testületének 
…/2014. (…) számú 

Határozata 
 
A Képviselő - Testület   

1. Elfogadja a szociális szolgáltatástervezési koncepciót a jegyzőkönyv melléklete szerinti 
tartalommal.  
 

2. A 16/2009. (IV. 23.) számú határozattal elfogadott koncepciót hatályon kívül helyezi.  
 
Fent leírtakat figyelembe véve kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a határozat – 
tervezetet elfogadni szíveskedjen.  

 
(a határozat – tervezet elfogadása egyszerű többséget igényel.). 

 
 
Monostorpályi, 2014. május 25.  
 
 

Tisztelettel:  
 

Szabó József  
polgármester  

  


