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Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester 

A  képviselő-testületi ülés időpontja:  2018.  december  18.  sz. napirend 

Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatára 

A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség 
szükséges 

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY 

 

KÉSZÍTETTE: HUMÁNKAPCSOLATI IRODA ..----

  

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: k-------  

 

---r  
JOGI KONTROLL: 

 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

   

DANADA-RIMÁN E A 

 

JEGYZŐ 

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x 

Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi x 

Társasházi Pályázatokat Elbíráló Ideiglenes Bizottság véleményezi - 

Smart City  Ideiglenes Bizottság véleményezi - 

Határozati javaslat a bizottság számára: 

 

A  Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/Emberi Erőforrás Bizottság javasolja a Képviselő-

 

testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

1. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

A  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.)  92.  §  (3)  bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a 
településen, fővárosban élő 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.07.)  SzMCs rendelet (a továbbiakban: SzR.)  111/A.  §-a 
értelmében az Szt.  92.  §  (3)  bekezdése szerinti szolgáltatástervezési koncepció tartalmazza 
különösen 

a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, 
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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. 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete  496/2004. 
számú határozatával elfogadta Józsefváros Szociális Szolgáltatástervezési 

Koncepcióját, melyet a képviselő-testület 445/2013.(XII.04.) számú döntésében foglaltak 
alapján felülvizsgált és aktualizált. 

Elkészült a Józsefvárosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata  2018"  című 
tanulmány tervezet, mely véleményezése az intézményvezetők, érintett civil szervezetek 
képviselői és a Józsefvárosi Roma Önkormányzat által megtörtént, a tanulmány kiegészítésre 
került az észrevételeikkel, javaslataikkal. 

A  „Józsefváros Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata  2018"  című 
tanulmány 

• rögzíti a szociális ellátások során érvényesíteni kívánt alapelveket, értékeket; 

átfogó helyzetelemzést nyújt a kerület demográfiájáról, az ellátási kötelezettségek 

jelenlegi helyzetéről, a szociális szükségletekről, a rendelkezésre álló lehetőségekről; 

• szociális problémákra világít rá; 

• összefoglalja azokat az ellátókat, intézményeket és szolgáltatásokat, amelyekre épül a 

helyi, szociális védelmi háló személyes gondoskodást nyújtó része; 

• összegzi a szociális ágazatban az előző felülvizsgálati időszak óta történt változásokat; 

• kijelöli a fejlesztések lehetséges irányait, az elérni kívánt eredmények érdekében 
stratégiai célokat határoz meg. 

A  tanulmányban az alábbi stratégiai célok kerültek megfogalmazásra: 

• Az Önkormányzat által nyújtott segélytípusok felülvizsgálata, a segélyezés terén 

további célzott irányú támogatások kidolgozása. 

• A  szociális ellátórendszer látókörén kívül eső rászorulók elérése. 

• A  kommunikáció további fejlesztése a szociális ellátórendszer tagjai között. 

9 Önkéntesek, civil szervezetek ellátásba történő szélesebb körű bekapcsolása. 

A  szociális ágazat számára pályázati források felkutatása. 

• Prevenciós, egészségmegőrző, egészséges életmódra nevelő, ösztönző programok 

bevezetése. 

Az intézmények tárgyi feltételeinek javítása. 

Érzékenyítő programok bevezetése, megvalósítása. 

• A  kerületi idős személyek védelme és biztonságérzetének növelése. 

II.  A  beterjesztés indoka 

Az SzR.  111/A.  §  (5)  bekezdése szerint aktualizált szolgáltatástervezési koncepció elfogadása 
a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 



III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 

A  döntés célja, hogy a Képviselő-testület döntést hozzon a „Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata  2018"  című tanulmány jóváhagyásáról és az 
abban rögzített stratégiai célokról. 

A  döntés elfogadása pénzügyi fedezetet nem igényel. 
A  stratégiai célok megvalósításának érdekében a költségvetési fedezetről a Képviselő-testület 
a mindenkori  dyes  költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg dönt. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  határozat elfogadása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. 
törvény  92.  §  (3)  bekezdése, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló  1/2000. (I.07.)  SzMCs rendelet  111/A.  §-án, a 
Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  41.  §  (3)  bekezdésén alapul. 

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

A  Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. jóváhagyja „Józsefvárosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata  2018" 
című tanulmányt. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2018.  december  18. 

2. a határozat  1.  pontjában elfogadott Koncepció alapján a törvényi kötelezettség teljesítésén 
túl az alábbi stratégiai célokat határozza meg a szociális szolgáltatástervezése során a 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció következő felülvizsgálatáig: 

Az Önkormányzat által nyújtott segélytípusok felülvizsgálata, a segélyezés terén 
további célzott irányú támogatások kidolgozása. 
A  szociális ellátórendszer látókörén kívül eső rászorulók elérése. 
A  kommunikáció további fejlesztése a szociális ellátórendszer tagjai között. 
Önkéntesek, civil szervezetek ellátásba történő szélesebb körű bekapcsolása. 
A  szociális ágazat számára pályázati források felkutatása. 
Prevenciós, egészségmegőrző, egészséges életmódra nevelő, ösztönző programok 
bevezetése. 
Az intézmények tárgyi feltételeinek javítása. 
Érzékenyítő programok bevezetése, megvalósítása. 
A  kerületi idős személyek védelme és biztonságérzetének növelése. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a Józsefvárosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció  2020.  évi felülvizsgálata 

3. a határozat  2.  pontjában meghatározott stratégiai célok megvalósításának érdekében a 
költségvetési fedezetről a mindenkori éves költségvetési rendelet elfogadásával 
egyidejűleg dönt. 

Felelős: polgármester 
Határidő: mindenkori  dyes  költségvetési rendelet elfogadása 
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Budapest, 2018.  december  7. 

Törvényességi ellenőrzés: 
Danada-Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából: 

.ge./ 
zár  Erika 

aljegyző 

Sántha Péterné 
alpolgármester 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzügyi 
Ügyosztály 
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