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Előterjesztés  

 
a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció feladataival összefüggő 

kérdésekről 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 92. § (3) bekezdésének rendelkezései alapján a legalább kétezer 
lakosú települési önkormányzat a településen élő szociálisan rászorult személyek 
részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében 
szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben azonban az önkormányzat 
egyes szociális feladatait társulás keretében látja el, a szolgáltatástervezési 
koncepciót a társulás készíti el.  
Biatorbágy Város Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 9/2009. (10.30.) Ör. sz. rendeletében szabályozza a szociálisan rászorult 
személyek részére biztosított szolgáltatások körét. A Képviselő-testület az 
alapszolgáltatások közül 

- az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a családsegítést a Biatorbágyi 
Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálaton belül, 

- a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az Esély Szociális Társuláson 
(ezt megelőzően a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott 
Szociális és Gyermekjóléti Központon) keresztül,  

- a támogató szolgáltatást, az idősek, valamint demens személyek nappali 
ellátását külön ellátási szerződésben foglaltak alapján a Boldog Gizella 
Alapítványon keresztül látja el.  

Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 2004. év óta rendelkezik (rendelkezett) 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióval, a koncepció a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően kétévente felülvizsgálatra került. Biatorbágy Város 
Képviselő-testülete legutóbb 2012. évben tárgyalta a Polgármesterek Tanácsa által 
elfogadásra kerülő koncepciót, annak kiegészítésére 7/2012. (01.26.) Öh. sz. 
határozatával tett javaslatot. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást ellátó Szociális és Gyermekjóléti Központ 
fenntartói joga 2013.07.01. napjától átkerült az Esély Szociális Társuláshoz, mely 
alapján Biatorbágy Város Önkormányzata és az Esély Szociális Társulás között a 
fenti ellátás biztosítására aláírásra is került az ellátási szerződés. Biatorbágy Város 
Önkormányzata azonban a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás tagja, azaz 
miután nem tagja az Esély Szociális Társulásnak, annak Szociális 
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Szolgáltatástervezési Koncepciója véleményezésében, felülvizsgálatában nem tud 
részt venni.  
Fentiek alapján célszerű lenne, ha Önkormányzatunk saját, települési szintű 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióval rendelkezne, így társulási 
tagságunktól, illetve ellátási szerződéseinktől függetlenül is eleget tudnánk tenni 
törvényi kötelezettségünknek. 
Dr. Révész Magda szociálpedagógus az előterjesztés mellékletét képező 
ajánlatában a Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekvédelmi Szolgálat belső 
vizsgálatával el tud készíteni egy olyan tanulmányt, amely a későbbiekben alapja 
lehet a szociálpolitikai koncepciónak, illetve egy szolgáltatástervezési koncepció 
kiindulópontjaként is használható. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat elfogadni 
szíveskedjen, és annak alapján adjon felhatalmazást a Polgármesternek, hogy a 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció előkészítésével kapcsolatosan a 
szerződéseket aláírja.  

 
Biatorbágy, 2015. április 14. 

 
Tisztelettel: 

 
                Tarjáni István s.k. 

                 polgármester 
 
 
 
Összeállította: Pomaházi Krisztina osztályvezető, Igazgatási Osztály 
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         Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 
…/2015. (IV. 30.) határozata 

 
a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció feladataival összefüggő 

kérdésekről  
 
 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepció feladataival összefüggő kérdésekről szóló előterjesztést: 

1. elfogadja dr. Révész Magda szociálpolitikus, bruttó 400.000.-Ft. összegű 
ajánlatát, az általános tartalék terhére, az alapozó tanulmány elkészítésére, 

2. felhatalmazza a polgármestert a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 
előkészítésével kapcsolatos egyeztetések lefolytatására, és az alapozó 
tanulmány elkészítéséhez szükséges Megbízási Szerződés aláírására, a 
jegyzőt a szerződés ellenjegyzésére.  

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Igazgatási Osztály vezetője 
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