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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 szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat 

kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. 

 

Polgár Város Önkormányzata a 2014. szeptemberi ülésén fogadta el Szociális Szolgáltatás-

tervezési koncepcióját, melynek felülvizsgálatát elvégeztük. A koncepció felülvizsgálata és 

aktualizálása a szociális törvény által meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően 

került elvégzésre. A koncepció tartalmazza különösen: 

- a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket 

- az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, 

- a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges 

együttműködés kereteit, 

- az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékkal élők, hajléktalan személyek, 

pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális 

ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.  

 

Az elmúlt két évben a koncepció alapján elmondható, hogy az önkormányzat 

- a kötelezően nyújtandó alapszolgáltatásokat maradéktalanul kielégítette, színvonalukat 

és körülményeiket szinten tartotta,  

- fejlesztette a szociális juttatások pénzbeni és természetbeni körét, 

- figyelemmel kíséri az idősek, a fogyatékkal élők, a tartós munkanélküliek, a gyermekes 

családok szociális biztonságát, 

- elősegítette a rászorulók könnyebb tájékozódását a szociális ellátások, szolgáltatások 

rendszerében. 

 

Jelen felülvizsgálat során az elmúlt két év változásait figyelembe véve aktualizáltuk az ellátás 

jellemzőit, a fejlesztési feladatokat.  

 

A felülvizsgálat az alábbi területekre irányult: 

- demográfiai adatok aktualizálása 

- foglalkoztatási helyzet elemzése 

- jogszabályi rendelkezésekből fakadó módosítások a szociális ellátórendszer területén 



- módosulás a személyes gondoskodás területén (szociális gondozás és személyi segítés 

bevezetése) 

- értelmezési kérdések a fogyatékos személyek meghatározása körében 

- pontosítás a szociális étkeztetés témakörében 

- jogszabályváltozás eredményeként létrejött család- és gyermekjóléti szolgálat 

bemutatása 

- ellátási terület, ellátottak körének pontosítása. 

 

A koncepció feltételes módban tartalmazta az otthonközeli ellátások bevezetését. 

Elmondhatjuk, hogy 2014. év óta településünkön működik egyfajta házhoz járó hospice 

szolgálat 2 fő közreműködésével, valamint a Térségi Járóbeteg Szakellátó Intézmény biztosítja 

a térítésmentes otthoni szakápolást az igénylők részére. 

 

Az előterjesztést megtárgyalta az Idősügyi Tanács és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 

 

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

megtárgyalni, javaslataikkal ellátni és elfogadni szíveskedjenek.  

 

Polgár, 2016. október 25. 

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

……../2016.(XI.17.) 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 

Koncepció felülvizsgálatáról szóló előterjesztést 

elfogadja. 

 

2./  Felkéri a jegyzőt, hogy a változások átvezetéséről 

gondoskodjon. 

 

4./  A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 

felülvizsgálatának következő időpontja 2018. év.  

 

Határidő: folyamatos, 2016. november, 2018.év 

Felelős: polgármester 

 


