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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban 

Szoc.tv.) 92. § (3) bekezdése rendelkezik a Szolgáltatástervezési Koncepció (a továbbiakban 

Koncepció) felülvizsgálatáról. 

 

„(3) A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, fővárosban élő 

szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása 

érdekében - jogszabályban meghatározottak szerint - szolgáltatástervezési koncepciót készít. 

Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e 

szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el.” 

 

A Koncepció tartalmáról és a felülvizsgálatáról a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

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

rendelet (a továbbiakban SzCsM rendelet) 111/A §-a rendelkezik: 

 

„111/A. § (1) Az Szt. 92. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatástervezési 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, így az idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, 

pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási 

formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. 

(2) A megyei jogú város és a főváros koncepciója az (1) 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. 

(3) A megye, a főváros területén működő egyházi fenntartók és nem állami fenntartók 

kötelesek együttműködni és adatot szolgáltatni a koncepció készítése során. 

(4) 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 megyei jogú városi önkormányzat a jóváhagyott 

szolgáltatástervezési koncepciót megküldi a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek. 

(5) A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás kétévente 

felülvizsgálja és aktualizálja.” 

 

A Szoctv. 58/B. § (2) bekezdése rendelkezik a helyi szociálpolitikai kerekasztal 

létrehozásáról: 

„(2) A 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, illetve a fővárosi 

önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerint helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz 

létre.” 
 



Az SzCsM rendelet 111/B. §-a rendelkezik a helyi szociálpolitikai kerekasztal feladatairól: 

 

„111/B. § (1) Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése alapján létrehozott szociálpolitikai kerekasztal 

tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető 

fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői. 

(2) A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. Feladata 

különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, 

végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.” 

 

A felülvizsgált Koncepció az SzCsM rendelet 111/A. § (4) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével került megküldésre Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzat 

Szociális és Gyermekjóléti Intézményének vezetője, valamint a Budapest Főváros XXIII. 

kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok elnökei részére, véleményezés céljából. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 

vezetője a Koncepció tartalmát megismerte és az általa tett javaslatok a Koncepcióban 

átvezetésre kerültek. 

 

A nemzetiségi önkormányzatok a Koncepció tartalmát megismerték, annak tartalmával 

egyetértettek, észrevételt, javaslatot nem tettek. 

 

 A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 41/2012. (IX. 21.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban Rendelet) 1. § (3)-(4) bekezdése alapján szavazati és tanácskozási 

joggal rendelkezik: 

 

„(3) A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai: 

a) az Önkormányzat Polgármestere, 

b) az Önkormányzat szociális területért felelős Alpolgármestere, 

c) a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, 

d) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményének (a továbbiakban: XXIII. kerületi SZGYI) a vezetője, 

e) XXIII. kerületi SZGYI Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője, 

f) a XXIII. kerületi SZGYI Gondozó Szolgálat vezetője, 

g) A XXIII. kerületi SZGYI Bölcsőde vezetője, 

h) az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humán-közszolgáltatási Osztályának (a 

továbbiakban: az Osztály) vezetője. 
 

(4) A Kerekasztal üléseire tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívott tagjai:  

a) az Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek Egyesületének Elnöke, 

b) Baptista Szeretetszolgálat Lehetőségek Háza Szociális Szolgáltató Intézmény 

vezetője, 

c) Kéznyújtás a Rászorultakért Alapítvány Grassalkovich úti Hajléktalan Személyek 

Átmeneti Szállásának intézményvezetője, 

d) „Bizalom” Erzsébeti-Soroksári Nagycsaládosok Egyesület Elnöke, 

e) Pacsirta Klub Egyesület Elnöke, 

f) az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Rendészeti Osztályának vezetője, 

g) Názáret Otthon vezetője, 

h) ALFA Karitatív Egyesület Budapesti Utcai Gondozó Szolgálat vezetője. 
 

A Rendelet 1. § (6) bekezdése értelmében  

„(6) A Kerekasztal ülését a Polgármester vezeti, aki egyben a Kerekasztal elnöke. 



 

A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal feladatairól a Rendelet 2. §-a rendelkezik. 

 

„2.§ (1) A Kerekasztal feladata a Szolgáltatástervezési Koncepció (a továbbiakban: a 

Koncepció) Képviselő-testületi elfogadását követően, az abban meghatározott feladatok 

megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, 

(2) A Kerekasztal az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében megvizsgálja 

a) az egyes ellátotti csoportok helyzetének változásait a Koncepcióban meghatározott 

feladatok időarányos teljesítésével, 

b) a Koncepció végrehajtása érdekében elfogadott döntések megvalósulását, valamint  

c) a Koncepcióban kitűzött és elért eredményeket. 

 

(3) A Kerekasztal, az Elnök útján javaslattal élhet a Képviselő-testület felé az ellátások 

költséghatékonyabb biztosítását eredményező intézkedések megtétele érdekében. 

 

(4) A Kerekasztal a Koncepció tartalmának kétévenkénti felülvizsgálata érdekében előzetes 

egyeztetési, véleményeztetési eljárást folytat le.” 

 

A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal elnökeként a pandémiás helyzetre tekintettel, nem 

tartottam célszerűnek a Kerekasztal tagjainak összehívását. E-mailben, kísérő levéllel 

kiküldésre került a Koncepció a tagok részére. 

 

Az előterjesztés készítésének napján még nem érkezett meg a szavazati és tanácskozási joggal 

rendelkező tagok véleménye, javaslata. A tagok véleménye – annak beérkezési idejétől 

függően – a Képviselő-testület bizottságai részére „kiosztós” anyagként, illetőleg a bizottsági 

jegyzőkönyvekkel egyidejűleg az ún. „kisanyag” részeként kerül megküldésre az érintettek 

részére. 

 

Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a felülvizsgált 2021. évi 

Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadását. 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat I. pontjában szereplő 

„jelen határozat melléklete” alatt jelen előterjesztés mellékletét kell érteni. 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2021. (XII. 07.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának Szolgáltatástervezési Koncepciója 2021. évi felülvizsgálatáról 
 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

„A” változat 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szolgáltatástervezési 

Koncepciója 2021. évi felülvizsgálatát a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 

II. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a felülvizsgált Szolgáltatástervezési 

Koncepció helyben szokásos módon történő közzétételéről. 

Határidő: 2021. december 17. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

„B” változat 



Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szolgáltatástervezési 

Koncepciója 2021. évi felülvizsgálatát nem fogadja el. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A határozati javaslatok 

elfogadásához egyszerű szótöbbség szükséges. 

 

Budapest, 2021. november 22. 

 

 

 

 

     Köblös Anita                  Bese Ferenc 

osztályvezető helyettes      polgármester 

             előterjesztés készítője                                                            előterjesztő 

 

 

 

Melléklet:  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroskár Önkormányzatának Szolgáltatástervezési 

Koncepciója „2021” 


