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          Tisztelt Képviselı-testület! 

 

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 92. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a legalább 2000 lakosú települési 
önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében élı, szociálisan 
rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében 
szolgáltatástervezési koncepciót készít. Önkormányzatunk ezen jogszabályi kötelezettségének 
eleget téve a 223/2004. (X. 28.) számú határozatával fogadta el a város Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepcióját.  

Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e 
szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A 
szolgáltatásszervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente 
felülvizsgálja és aktualizálja. Az Szt. 92. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a települési 
önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a többcélú Békési Kistérségi Társulás 
és a Békés Megyei Önkormányzat által készített koncepcióhoz. Az Önkormányzat – elızı 
szabályok figyelembe vételével és betartásával- a 157/2008. (IV. 30.) számú határozattal a 
települési önkormányzat koncepciójának felülvizsgálatát elfogadta.   

A hatályos jogi szabályozás ismét felülvizsgálati kötelezettséget támaszt az 
Önkormányzattal szemben. A többcélú Békési Kistérségi Társulás a kistérségi szintő koncepciót ez 
év augusztus 31. napjáig készíti el, melynek elfogadása várhatóan a 2011 szeptemberében tartandó 
kistérségi ülésen történik. Elızıek miatt a városi koncepció aktualizálása jelenleg nem idıszerő, az 
egymásra épülés miatt.  

 

A fentiek alapján javaslom a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót késıbbi idıpontban 
felülvizsgálni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselı-testülettıl a következı határozati javaslat elfogadását. 
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Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı–testülete Békés Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 

felülvizsgálatának határidejét a kistérségi koncepció elkészítéséig meghosszabbítja. Felkéri a 

polgármestert, hogy a kistérségi koncepció elkészülését követıen Békés Város Szociális 

Szolgáltatástervezési Koncepciójának elkészítésérıl és a Képviselı-testület elé terjesztésérıl 

2011. november 30. napjáig gondoskodjon.  

Határidı: értelem szerint 

Felelıs: Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2011. május 19. 

 

                                                                      
                                                                                    Izsó Gábor  
                                                                                    Polgármester 
………………………… 
Jogi ellenjegyzı 
 
 
 
………………………….. 
Pénzügyi ellenjegyzı 


