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Tisztelt Képviselő-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 élő, 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 – előző
szabályok figyelembe vételével és betartásával- a 157/2008. (IV. 30.) számú határozattal a
települési önkormányzat koncepciójának felülvizsgálatát elfogadta.
A többcélú Békési Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a kistérségi szintű koncepció
felülvizsgálatát ez év szeptember 13-án fogadta el. 2011. október hó 14. napján Békés Megye
Képviselő-testülete is felülvizsgálta a megyei koncepciót, amely irat 2011. november hó 15. napján
került megküldésre hivatalunkhoz.
Az egymásra épülés miatt a kistérségi szintű koncepció és a megyei koncepció
felülvizsgálatát követően tudta elvégezni Békés Város Önkormányzata a szociális
szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatát. A felülvizsgálat áttekinti az előző felülvizsgálat óta
bekövetkezett, a szociális szolgáltatásokat érintő változásokat, elemzi a jelenlegi helyzetet, majd a
prioritást meghatározva kitűzi a szociális szolgáltatások fejlesztési irányait.
A felülvizsgálat során egyeztetésre került sor a Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központtal, mint az önkormányzat fenntartásában szociális szolgáltatásokat nyújtó intézménnyel,
illetve a város területén működő, szociális ellátást nyújtó intézmények képviselőivel. A koncepciót
véleményezte a Szociálpolitikai Kerekasztal, illetve tárgyalta az Ügyrendi, Lakásügyi,
Egészségügyi és Szociális Bizottság.
Az egymásra épülő jelleg miatt a koncepció nem készülhetett el hamarabb, viszont elkészítése
2011-ben szükségszerű. Elfogadását az idei évre terveztük, ezért a koncepció most került

előterjesztésre a megyei önkormányzathoz, a város területén működő
önkormányzatokhoz, illetve a társulás Szociálpolitikai Tanács testületi szervéhez.

kisebbségi

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Határozati javaslat:
Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Békés Város Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2011. évi felülvizsgálata keretében, a határozat
mellékletét képező, Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót.
Határidő:
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Békés, 2011. november 24.
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