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Tisztelt Képviselő - testület! 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szoc. tv.) 
szabályozza a szolgáltatástervezési koncepció elkészítését.  
 
A Szoc. tv. 92. § (3) bekezdése értelmében: „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 szolgáltatástervezési koncepció elkészítésének kötelezettségét 90/A. §-ban az Szoc tv. az ellátási 
kötelezettség részeként nevesíti. A szolgáltatástervezési koncepciót a településen, fővárosban élő 
szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében 
készíti a legalább kétezer fős lakosságú települési önkormányzat.  
 
A szolgáltatástervezési koncepciót - az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szabályai szerint - 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 szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az 
önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. 
 
A koncepció különösen a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, 
az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, a szolgáltatások biztosításáról szóló ütemtervet, a 
szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttműködés kereteit, 
valamint az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, 
pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, 
szolgáltatások biztosításának szükségességét tartalmazza.  
 
Amennyiben az önkormányzat a szolgáltatástervezési koncepció elkészítésének nem tesz eleget, 
akkor a szociális hatóság megfelelő - az Mötv. szerint legalább harminc napos - határidő 
tűzésével felszólítja a feladat teljesítésére. 
Ha a teljesítés nem történik meg, a kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyelete körében kezdeményezheti a határozathozatali, feladatellátási kötelezettségét nem 
teljesítő helyi önkormányzattal szemben bírósági eljárás megindítását, a határozathozatal 
pótlásának elrendelését, illetve törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki a helyi 
önkormányzatra vagy a társulásra az Mötv.-ben meghatározott esetekben. 



 
A Szoc. tv. hivatkozott rendelkezése alapján a Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és 
Alapszolgáltatási Központ Vezetője elkészítette a „Dunaföldvár Város Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepciója 2021” című dokumentumot, amely az előterjesztés mellékletét képezi.  
 
A „Dunaföldvár Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2021” című dokumentumot 2021. 
április 14-én online formában megtartott szociálpolitikai kerekasztal megtárgyalta és véleményezte. 
Az ülésről készült jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi. Tekintettel arra, hogy a 
Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésképtelen, így ott került megtárgyalásra az 
anyag.  
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról 
szóló 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 9.§ (3) bekezdése szerint a helyi szociálpolitikai 
kerekasztal évente megtartott üléséről készült feljegyzést a Képviselő-testület soron következő ülésén 
tájékoztatóként napirendjére felveszi és megtárgyalja azt. 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára. 
 
Dunaföldvár, 2021. április 22. 
 
 
        Horváth Zsolt s.k. 
                                               polgármester 
 
 

H A T Á R O Z A T I    J A V A S L A T 
 
 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 
29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete feladat-és hatáskörében eljárva a képviselők véleményének figyelembevételével úgy döntött, 
hogy 

1. Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ által 
készített „Dunaföldvár Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2021” című 
dokumentumot a határozat melléklete szerint elfogadja.  

2. a 179/2011. (VIII.30.) KT. határozattal elfogadott Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepciót hatályon kívül helyezi. 

3. a helyi szociálpolitikai kerekasztal üléséről készült feljegyzést megtárgyalt és azt 
tudomásul veszi. 

 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Horváth Zsolt polgármester 
 
Erről értesül: 

1. Dunaföldvár Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Alapszolgáltatási Központ 
 












































































