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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

értelmében a legalább kétezer lakosú önkormányzat a településen szociálisan rászorult 

személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatás-

tervezési koncepciót készít.  

 

A Polgári Kistérség Többcélú Társulása 2011. évben felülvizsgálta a 2008. évi anyagot, 

meghatározta a szociálpolitikai prioritásokat, melyet a társulás a 20/2011.(II.13.) sz. 

határozatával elfogadott. 

2013. január 1. óta minden feladat átkerült az önkormányzathoz, a szociális intézmény 

fenntartója az önkormányzat lett, így az aktuális felülvizsgálat az önkormányzat hatásköre.  

 

Véleményünk szerint az átfogó felülvizsgálat, valamint az új társadalmi-gazdasági környezet 

kihívásai miatt egy teljesen új koncepció készítése vált szükségessé. A koncepció 

elkészítéséhez felkértük Deme Dóra szociálpolitikai szakértőt, aki többszöri személyes 

konzultáció, valamint az általunk rendelkezésére bocsátott anyagokból a mellékelt 

dokumentumot készítette el. 

 

A dokumentum tartalmazza a település fő jellemzőit, helyzetelemzést, feladat meghatározást. 

Előrevetíti a jövő szociálpolitikai kihívásait, adaptálva a településre, figyelembe véve a 

fejlesztési elképzeléseinket. 

 

Az előterjesztést megtárgyalja az Idősügyi Tanács és a településen működő Szociálpolitikai 

Kerekasztal is. 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt szolgáltatás-tervezési koncepciót 

megtárgyalni, javaslataikkal ellátni és elfogadni szíveskedjenek.  

 

Polgár, 2014. szeptember 9. 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

 

 



 

 

 

Határozati javaslat 

……../2014.(IX.18.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának képviselő-testülete 

megtárgyalta a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

1./  A Képviselő-testület a Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepciót elfogadja. 

 

2./  A Képviselő-testület a koncepcióban megfogalmazott 

főbb prioritásokat az alábbiakban határozza meg: 

2.1.  Minőségi szociális-egészségügyi újszerű 

szolgáltatások bevezetése az otthonában élő 

lakosság részére. 

2.2.  Nappali ellátások, modern szolgáltatások 

alkalmazása. 

2.3.  Bentlakásos – Idősek Otthona – lehetőség 

biztosítása az idős lakosság részére. 

 

3./  Mindezek megvalósítására figyelemmel kell kísérni a 

pályázati lehetőségeket. 

 

4./  A Képviselő-testület felhívja a figyelmet a következő 

felülvizsgálat időpontjára, mely 2016. év. 

 

Határidő: folyamatos és 2016. szeptember. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 


