
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
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. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: 1/2000.           
(I. 7.) SzCsM rendelet) 111/A. § (5) bekezdése értelmében a szolgáltatástervezési           
koncepció tartalmát az Önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 500/2004./XI.ÖK/XII.15.       
számú határozatával fogadta el szolgáltatástervezési koncepcióját, az első        
felülvizsgálatot 138/2007./XI.ÖK/III.23./ számú, a második felülvizsgálatot a       
52/2009./XI.ÖK/III.19./ számú, a harmadik felülvizsgálatot pedig a       
418/2011.(XI.17.)XI.ÖK számú, a negyedik felülvizsgálatot, a      
356/2013.(XI.21.)XI.ÖK számú, az ötödik felülvizsgálatot pedig a       
235/2015.(XI.19.)XI.ÖK számú határozatával hagyta jóvá továbbá      
84/2017.(IV.27.)XI.ÖK számú határozatával módosította azt. 

Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 111/A. § (1) bekezdése szerint a            
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. 

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 koncepció felülvizsgálati anyagában áttekintésre került az előző felülvizsgálati         
anyagokban meghatározott célok, feladatok megvalósulása is. 

Az Szt. változásából adódóan a kötelező önkormányzati feladatok közül hiányzó          
szolgáltatás továbbra is a pszichiátriai betegek nappali ellátása (kialakítása         
folyamatban az Újbudai Szociális Szolgálat keretében). 
 



A szociális szolgáltatások közül az Önkormányzat önként vállalt feladatai a          
következők: 

● Saját fenntartású intézményben működik: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,       
támogató szolgálat (Újbudai Szociális Szolgálat) és az idősek otthona (Újbudai          
Idősek Háza).  

● Civil szervezetekkel kötött ellátási szerződés keretében: fogyatékosok       
gondozóháza. 

  
A felülvizsgálattal lehetővé válik a jogszabályváltozásokból adódó célok, tervek         
kitűzése, a feladatok áttekintése. 
A koncepció felülvizsgálati anyagát a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a           
Szociális Kerekasztal is megtárgyalja.  
  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a          
határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék. 
  

Budapest, 2017. november 10. 

  

dr. Molnár László 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


