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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 

92. § (3) bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a szociálisan 

rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében 

szolgáltatástervezési koncepciót készít. A személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM 

rendelet (a továbbiakban SzCsM rendelet) 111/A. § (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 

kétévente köteles felülvizsgálni és aktualizálni. A felülvizsgálat során figyelemmel kellett 

kísérni az eltelt időszak jogszabályi változásait, amelyek az ellátási kötelezettséget is érintik, 

valamint meghatározzák a demográfiai és szükségletváltozások szerepvállalásait.  

Polgár Város 2014-2018. évre szóló szociális szolgáltatástervezési koncepciója, a kétévenkénti 

felülvizsgálat mellett, ez év novemberében hatályát veszti. Szükséges a következő időszakra 

szóló koncepció megalkotása. Az új időszakra szóló tervezet célja, hogy meghatározza a 

szociális szolgáltatások fejlesztésének alapelveit, irányait és céljait, orientálja a szociális 

szolgáltatások fejlesztésének további szereplőit, továbbá az ellátási kötelezettségek keretébe 

tartozó feladatok tervezése, a hiányzó ellátások megszervezése és a településen vállalt feladatok 

megfogalmazása. 

 

Fentiekre tekintettel a következő időszakra szóló koncepció bázisa, a 2014-ben elkészített 

dokumentum. A dokumentumban módosításra és aktualizálásra kerültek a statisztikai adatok, a 

szociális ellátórendszer helyzetelemzése, az önkormányzat által nyújtott szociális támogatások, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások egyaránt.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban megfogalmazottak szerint a Polgárt jellemző 

társadalmi jelenségek, demográfiai folyamatok figyelembevételével került sor a stratégiai 

célkitűzések, célterületek, célcsoportok és a fejlesztési irányok, javaslatok meghatározására. 

Az elmúlt években Polgár lakosságszáma stagnált, elmondhatjuk, hogy nem fogyott, de 

látványosan nem is növekedett. Ugyanakkor, mint jelenséggel számolnunk kell, az 

elvándorlással, a munkahely vagy az aktív élet reményében. Pozitív jelenleg a Polgáron lakást 

vásárlók száma. 2018. évi adat szerint 74 lakásvásárlási támogatás iránti kérelem került 

benyújtásra önkormányzatunkhoz, ebből 66 családot támogattunk. 

Fokozott figyelmet igényelnek az időskorúak, nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátásban részesülők. 

Számukra a személyes gondoskodást nyújtó intézményi ellátások, valamint a széles körű 



önkormányzati önként vállalt támogatások nyújtanak hathatós segítséget. A gyermekek, fiatal 

felnőttek és családok segítése a család- és gyermekjóléti szolgálat kiemelt feladatát jelentik.  

A koncepcióban erősségként jelenik meg az ellátások igénybevételét jól szabályozó helyi 

szociális és gyermekvédelmi rendeletek, az elhivatott szakmai dolgozók, a jó kapcsolatok a 

civil, egyházi szervezetekkel, a társintézményekkel.   

 

A képviselő-testület a 2018. május 31-én meghozott döntésével meghatározta a szociális 

intézmény fejlesztési irányát, miszerint a szociális alapszolgáltatások fejlesztésére a Polgár, 

Kiss E. u. 8. sz. alatti ingatlant jelölte meg. Döntésében felhatalmazta a polgármestert, hogy a 

fejlesztési elképzeléseket dolgozza ki. A szociális szolgáltatástervezési koncepcióban bővebben 

kerül kifejtésre a fejlesztési elképzelés, mely tartalmazza az alapszolgáltatásra vonatkozó 

terveket, második lépcsőben a bentlakásos idősek otthonának vízióját is. Az előterjesztés 

melléklete az alapszolgáltatás műszaki és látványterve.   

 

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót a Szociális Kerekasztal 2018. november 20. 

napján megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 

 

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, javaslataikkal, 

észrevételeikkel kiegészíteni, majd elfogadni szíveskedjenek. 

 

Polgár, 2018. november 21. 

 

 

     Tisztelettel:  

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

……/2018.(……….) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019- 2023. 

időszakra szóló Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióra vonatkozó előterjesztést és 

az alábbi döntést hozta: 

 

1.) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Polgár Szociális 

Szolgáltatástervezési Koncepcióját a 2. sz. melléklet szerint elfogadja. 

 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgári Szociális Szolgáltató Központot, hogy az 

intézmények által nyújtott ellátások biztosítása során vegye figyelembe a 

koncepcióban megfogalmazott javaslatokat, továbbá folyamatosan készítse elő az 

alapszolgáltatást érintő kapacitásbővítés feltételeit.  

 

3.) Felhívja a Polgármestert, hogy a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 

kétévenkénti felülvizsgálatáról gondoskodjon.  

 

Határidő: folyamatos és 2020. november 

Felelős: polgármester és intézményvezető 

 


