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Sorszám: IV/9 Tárgy:  Békés Város Önkormányzata szociális 
válságkezelési koncepciójának cselekvési 
terve 

Döntéshozatal módja: 

Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı Egyszerő szótöbbség 

Véleményezı 
bizottság: 

Egészségügyi és Szociális Bizottság, 
Pénzügyi Bizottság 

Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. december 17-i ülésére 

 Tisztelt Képviselı-testület! 

A Magyarországot sújtó globális gazdasági-pénzügyi válság kezelésében Békés Város 
Önkormányzatának legfontosabb célja – a rendelkezésre álló eszközökkel – a lakosság védelme, 
annak érdekében, hogy átvészeljék a nehéz helyzetet. 

Békés Város Önkormányzata fontosnak tartja, hogy e kritikus hónapokban, években 
csillapítsa a válság hatásait és csökkentse a város lakosságának kiszolgáltatottságát. 

Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 335-336/2009. (X. 29.) 
határozataival fogadta el Békés Város Önkormányzat Szociális Válságkezelési koncepcióját 
azzal, hogy a Koncepcióban meghatározott feladatok végrehajtására vonatkozó Cselekvési tervet 
2009. decemberben tárgyalja a Képviselı-testület. 

Békés Város Önkormányzatának 2010. évre vonatkozó Szociális Válságkezelési 
Koncepciójának Cselekvési Terve tartalmazza a gazdasági válság következtében felmerült, vagy 
annak következtében súlyosbodó problémákat – a Koncepcióban megfogalmazottak szerint – és 
ezekre megoldási javaslatokat fogalmaz meg. 

Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy a határozati javaslatban foglaltakat támogatni 
szíveskedjen. 

Határozati javaslat: 
 
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jegyzıkönyv … számú mellékletét 
képezı Békés Város Önkormányzata Szociális Válságkezelési Koncepciójának Cselekvési 
Tervét elfogadja. 
 
Határid ı:   2010. december 31.        

Felelıs:      Izsó Gábor polgármester 
 
Békés, 2009. december 9. 
 

Izsó Gábor 
polgármester 

…………………….. 
   Jogi ellenjegyzı  
 
……………………. 
Pénzügyi ellenjegyzı  
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Bevezetés 
 
 
Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 335/2009. (X. 29.) számú határozatával 
fogadta el Békés Város Önkormányzatának 2009-2010 közötti idıszakra vonatkozó Szociális 
Válságkezelési Koncepcióját. 
 
Békés Város Önkormányzat Szociális Válságkezelési Koncepciója rövid áttekintést nyújt a 
jelenleg kialakult helyzetrıl, az egyes problémák hatékony megoldása érdekében meghatározza a 
feladatokat és a prioritásokat a helyi sajátosságok és lehetıségek figyelembe vételével. 
 
A Koncepcióban olyan támogatási és mőködési formák kidolgozását, megvalósítását tartottuk 
fontosnak, mely során az egyéni felelısség nem veszít értékébıl és fontosságából. A 
segítségnyújtás folyamata mindvégig arra irányul, hogy az ügyfél saját otthonában, saját 
lakókörnyezetében, önrendelkezésnek tiszteletben tartásával történjen. A segítı folyamat ne csak 
az egyénre, hanem a család minden tagjára kiterjedjen. Cél a családok egyben tartása, és a 
hajléktalanság megelızése. 
 
A segítségre szoruló hátrányos helyzetben lévık számára a szociális ellátás elérhetısége a 
létbiztonság egyik fontos tényezıje, az igények és a lehetıségek között egyre nyíló olló miatt a 
szőkös anyagi erıforrások hatékonyabb, eredményesebb felhasználása társadalmi érdek. 
 
Békés Város Önkormányzata fontosnak tartja, hogy olyan szociális ellátórendszer mőködjön 
Békésen, amely a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben is megnyugtató megoldásokat tud 
biztosítani a lakosság körében felmerülı problémákra. 
 
Békés Város Önkormányzatának 2010-re vonatkozó Szociális Válságkezelési Koncepciójának 
Cselekvési Terve tartalmazza a gazdasági válság következtében felmerült, vagy annak 
következtében súlyosbodó problémákat – a Koncepcióban megfogalmazottak szerint – és ezekre 
megoldási javaslatokat fogalmaz meg. 
 
 

I. Foglalkoztatás 
 
A válság negatív hatásai 
 
A gazdasági válság hatásaként országos szinten több ezer munkahely szőnt meg. Ez tovább 
növelte az amúgy is nehéz helyzetben lévık megélhetési és elhelyezkedési problémáját. 
Vélelmezhetı, hogy szőkülnek a szürke és feketegazdaságban foglalkoztatottak lehetıségei 
is. 
 
Feladatok: 

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szt.) jelenlegi szabályozása szerint legalább 90 munkanapig legalább 
napi 6 órában kötelezı a közfoglalkoztatásban részt venni. Tehát a hatályos jogi 
szabályozás a foglalkoztatás minimumát határozza meg, azaz lehetıség van ennél 
hosszabb idıtartamú foglalkoztatásra. Ennek megfelelıen célszerő a foglalkoztatási 
jogviszonyt – az eddigi gyakorlatunkat tovább fokozva – egyes munkavállalók 
esetében 90 napnál hosszabb idıtartamban meghatározni. Ennek érdekében meg kell 
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határozni azokat az elveket és munkaköröket, amelyek esetében 12 hónapra szóló 
munkaszerzıdés alapján foglalkoztatható a közfoglalkoztatott. 

2. Az Szt. rendelkezése szerint – mely a közelmúltban módosításra került – a közcélú 
foglalkoztatás lehetıségei tovább bıvültek, tehát nemcsak az önkormányzat és 
intézményei jogosultak a foglalkoztatásra. 2010. január 1-tıl az eddigieknél is 
hangsúlyosabb szerepet kap a foglalkoztatás, a nyílt munkaerıpiacon történı 
munkavégzés irányába történı nyitással az érintettek munkalehetıségei bıvülhetnek. 
Ennek megfelelıen maximálisan ki kell terjeszteni a munkáltatók körét, hogy minél 
több területen legyen lehetıség a foglalkoztatásra. 

 
Intézkedések: 
 

1. Az önkormányzati intézményvezetık bevonásával fel kell mérni az intézményi igényeket, 
hogy milyen területen és milyen végzettséggel rendelkezı munkavállalók esetén van 
szükség és lehetıség a 90 munkanapnál hosszabb idıtartamú foglalkoztatásra. Beérkezése 
után el kell készíteni (pontosítani) azt az adatbázist, amely tartalmazza a 
továbbfoglalkoztatásra alkalmas munkakörök és munkáltatók felsorolását. Az adatbázis 
folyamatosan bıvíthetı. Az elkészített adatbázis alapján kerülhet sor a 12 hónapra szóló 
munkaszerzıdések megkötésére. A munkáltatók körének kibıvítése esetén a 
foglalkoztatási igényeket az új munkáltatók esetében is fel kell mérni, és a felmérés 
eredményének megfelelıen módosítani kell a továbbfoglalkoztatásra vonatkozó 
adatbázist. Továbbra is folytatható a kialakult jogalkalmazási gyakorlatunk, mely szerint a 
közfoglalkoztatás kiterjed a megyei önkormányzati intézmények és a civil szolgáltatók, 
mint munkáltatók irányába is. A szükséges megállapodások megkötésére Békés Város 
Önkormányzata Képviselı-testülete felhatalmazza Izsó Gábor polgármestert. 

2. Új „foglalkoztatási területek” kialakítása. 
a) Ennek keretében az intézményi felújításokra egy külön 15-20 fıs brigád 

felállítása, amely szakképzett munkavezetı irányítása mellett elvégzi az 
önkormányzat intézményei részérıl jelentkezı felújítási igények szerinti 
feladatokat a Mőszaki Osztály által meghatározott ütemezésben. 

b) Az önkormányzat feladatainak ellátása során nagyobb lehet a hatékonyság 
amennyiben az egyes ellátások egymásra épülnek vagy kiegészítik egymást. 
Szelektív hulladékgyőjtés és válogatás közfoglalkoztatás keretében.  

c) Csemetekert létrehozása, gondozása. 
Intézkedés célja: a közfoglalkoztatás jogszabályokban biztosított lehetıségeinek még 
hatékonyabb kihasználása. A munkavállaló aktív korú inaktív békési lakosság szélesebb körének 
foglalkoztatása. 
 
Végrehajtásért felelıs: 

1. Aljegyzı 
2. Polgármester, Jegyzı 

 
Koordinátor:  Aljegyzı 
 
Közremőködık:  Igazgatási Osztály, Mőszaki Osztály, Gazdálkodási Osztály vezetıi, jogi 
munkatársak. 
 
Várt eredmény: Békés Városban emelkedik a foglalkoztatottak száma. A foglalkoztatás miatt nı 
az emberek önbecsülése, javul a közérzetük. A foglalkoztatás során többen visszakerülnek a 
munka világába. Csökken a segélyezettek száma, és csökkennek a segélyezéssel kapcsolatos 
önkormányzati és állami kiadások. Javul Békés város lakosságának életminısége. 
 
Határid ı: 2010. február 15. 
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A program mőködtetésének idıtartama:  A közfoglalkoztatásra vonatkozó jelenleg hatályos 
jogi szabályozás változásáig. 
 
Pénzügyi forrás: Az önkormányzat éves költségvetése (az intézkedések végrehajtása elıirányzat 
módosítást igényelhet). 

 
 

II.  Lakhatás 
 

A válság negatív hatásai 
 
A családok nagy része a közüzemi számláival oly mértékben eladósodott, hogy a szolgáltatásból 
történı kikapcsolás veszélye fenyegeti. A lakáshitellel rendelkezı családok terhei a lakáshitel 
megemelkedett törlesztı részletei miatt jelentısen megnövekedtek, és sok családot a kilakoltatás 
veszélye fenyeget. A lakosság egy része a létfenntartása érdekében személyi és egyéb újabb 
hitellel terhelte meg az ingó és ingatlan vagyontárgyait. 
 

1) Intézkedések: 
 

1. A kártyás mérıknek a lakosság körében történı alkalmazása érdekében tárgyalást 
kell kezdeményezni a DÉMÁSZ Zrt. és az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. képviselıivel. A 
tárgyalás során ki kell dolgozni azt az együttmőködési formát és eljárási rendet, 
amely a jogszabályok keretei között a szolgáltatásból kikapcsolás helyett az elıre 
fizetı órák felszerelését biztosítja a védendı fogyasztók és a fizetési 
nehézségekkel küzdı lakosok esetében. 

2. Az adósságkezelésben részt vevı szolgáltatóktól negyedévente ki kell kérni az 
adósok listáját. Ez alapján el kell végezni a családok kiértesítését az 
adósságkezelési szolgáltatás lehetıségérıl. 

3. A lakosság jelentıs részét érintı hitelintézeti lakáskölcsön hátralékok 
adósságkezelési szolgáltatásban történı kezelése érdekében meg kell keresni 
valamennyi hitelintézetet, és fel kell ajánlani az együttmőködést az 
adósságkezelési programban. Az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó 
rendelkezések módosulnak 2010. január 1-tıl, mely szerint: „a hitelintézettel 
kötött lakáscélú kölcsönszerzıdésbıl, illetve abból átváltott szabad felhasználású 
kölcsönszerzıdésbıl fennálló hátralék” is adósságnak minısül. Fentieknek 
megfelelıen szükséges az adósságkezelési szolgáltatásról szóló helyi rendeletünk 
módosítása is. 

4. Az Szt. 55. § (1) bekezdése szerint: 
 Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást 
segítı ellátás. A települési önkormányzat határozatában megjelölt idıponttól adósságkezelési 
szolgáltatásban részesítheti azt a családot vagy személyt, 

a) akinek 
aa) az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, és akinek a (2) bekezdésben 

meghatározott adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy 
ab) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá 
b) akinek a háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt, valamint 
c) aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minıséget meg nem haladó 

lakásban lakik, feltéve, hogy vállalja az adósság és a települési önkormányzat által 
megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az 
adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. 
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Az Szt. fenti rendelkezése szerint az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság 
megállapítása több konjunktív feltétel fennállása esetén lehetséges. A feltételek között 
vagylagos rendelkezésként szerepel, hogy az adósságnak vagy legalább 6 havinak kell 
lennie, vagy az ügyfélnek a szolgáltatásból való kikapcsolása már megtörtént. Az 
adósságkezelési szolgáltatással kapcsolatban kialakult tapasztalatunk szerint az Szt. 
ezen rendelkezése nem biztosítja kellıképpen a jogalkotó szándékát, hiszen fıleg a 
téli hónapokban már 2-3 hónap alatt meghaladja a családok közüzemi tartozása az 
50.000 Ft-ot. A jelenleg hatályos rendelkezés szerint a szolgáltatásra az jogosult, 
akinek a tartozása legalább 6 havi vagy kevesebb, de a szolgáltatásból kikapcsolták. 
Az adósság kezelése mindkét esetben nagyobb költséggel jár, és nehezebb rendezni. 
Abban az esetben, ha valaki 6 havi tartozást halmoz fel, olyan adósságspirálba kerül, 
amelyet nehéz kezelni. Álláspontunk szerint már a 3 havi tartozás esetén be kellene 
avatkozni ahhoz, hogy hatékonyabban mőködjön az adósságkezelési szolgáltatás. 
 
Fentiek alapján az adósságkezelési szolgáltatás hatékonyabb mőködése érdekében 
kezdeményezni kell a szociális törvény 55. § (1) bekezdés aa) pontjában a fennálló 
tartozás idıtartamának módosítását legalább hat haviról, legalább háromhavira. 
 
 

Intézkedés célja: A gazdasági válság következtében a családok megnövekedett adósságterheinek 
enyhítése. A közüzemi szolgáltatások kikapcsolásának megakadályozása a díjhátralékkal 
rendelkezı háztartások esetében. A lakáshitel törlesztésében nehézségekkel küzdı családok 
tekintetében az ingatlan végrehajtás megelızése. A családok egyben tartása, és a hajléktalanság 
megelızése.  
 
Végrehajtásért felelıs: 

1. Jegyzı, Aljegyzı 
2. Aljegyzı 
3. Jegyzı, Aljegyzı 
4. Jegyzı, Aljegyzı 

 
Koordinátor:  Aljegyzı 
 
Közremőködık:  Igazgatási Osztály, Gazdálkodási Osztály vezetıi, jogi munkatársak. 
 
Várt eredmény: Csökken a lakosságnak a közüzemi szolgáltatókkal és a hitelintézetekkel 
szemben fennálló elmaradt tartozása, kevesebb esetben kerül sor végrehajtási eljárásra és 
kilakoltatásra. Csökkennek a lakosság lakhatással kapcsolatos terhei. Az adósságkezelés részét 
képezı családgondozás eredményeként a család megtanul gazdálkodni az energiafogyasztás 
tekintetében, amely mintát a gyermekek a saját családjukba továbbviszik. A fogyasztás a 
tényleges szükségleteknek megfelelıen fog alakulni. A család nem, vagy kevésbé „adósodik” el, 
nem lesz kiszolgáltatva a szolgáltatóknak. Kevesebb család él majd méltatlan körülmények 
között. 
 
Határid ı:  

1. 2010. március 31. 
2. 2010. január 1. napjától folyamatos 
3. 2010. június 30. 
4. 2010. március 31. 

 
A program mőködtetésének idıtartama:  Az adósságkezelési szolgáltatásra vonatkozó 
jogszabályváltozásokig. 
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Pénzügyi forrás: Az önkormányzat éves költségvetése, az adósságkezelési szolgáltatás 
kiterjesztése és a megnövekedett igények év közben az elıirányzat módosítását igényelhetik. 
 
 

2) Intézkedések 
  

1. Az olcsó, bérlakás adatbázis létrehozása a piaci bérbeadók megkeresésével. A 
Városházi Krónikában hirdetés útján össze kell győjteni azokat a kiadó lakásokat, 
amelyek bérleti díja legfeljebb 20.000 Ft/hó (plusz rezsi). Ezekrıl a lakásokról a 
Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ külön nyilvántartást vezet és a lakhatási 
problémákkal küzdı ügyfeleknek az Igazgatási Osztállyal együttmőködve segítséget 
nyújt, a nyilvántartásban szereplı lakások felajánlásával. 

 
2. Olyan lakbér-támogatási rendszer kidolgozása, amely átmeneti segítséget nyújt a 

rászoruló családoknak és egyedülálló személyeknek lakhatásuk megoldásában. A 
szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló helyi rendeletünk módosítása az 
alábbi elvek szerint: 

� A támogatás a lakásfenntartási támogatástól független, önálló új támogatási 
forma, 

� A támogatás megnevezése „válságkompenzációs támogatás”, 
� A támogatás feltétele: a kérelmezı ingatlantulajdonára vonatkozóan a 

hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerzıdésbıl fennálló hátralék miatt a 
végrehajtási eljárást a hitelintézet elkezdte, 

� A támogatás minden esetben 10.000 Ft/hó/háztartás, 
� A támogatás legfeljebb 6 hónapig adható, 
� Minden kérelmezı csak egy alkalommal igényelheti a támogatást, 
� „válságkompenzációs támogatás” mellett lakásfenntartási támogatás nem 

nyújtható. 
3. Önkormányzati tulajdonú ingatlan átalakításával további szociális bérlakások 

kialakítása, létrehozása. 
Meg kell vizsgálni az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat, melyek 
alkalmasak szociális bérlakások kialakítására, és meg kell vizsgálni, hogy ez milyen 
költséggel jár. 

4. Meg kell vizsgálni a hajléktalan szálló bıvítésének lehetıségét, esetleg új hajléktalan 
szálló létrehozását. Eddig nem került sor pályázat kiírására, azonban a pályázat 
megjelenésekor (megfelelı pályázati feltételek esetén) annak benyújtásáról a 
Képviselı-testület külön határozatban dönt. 

 
 
Intézkedés célja: A gazdasági válság következtében a saját lakásukat elvesztı családok 
lakhatásának megoldása. 
 
Végrehajtásért felelıs: 
      1)  Aljegyzı 

2)  Jegyzı 
3)  Polgármester, Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Pénzügyi 
Bizottság elnöke 
4)  Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, Aljegyzı 

 
 
 
Koordinátor:  Aljegyzı 
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Közremőködık:  Igazgatási Osztály, Gazdálkodási Osztály vezetıi, jogi munkatársak, LISZ Kft. 
ügyvezetıje, Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ. 
 
Várt eredmény: A lakás nélkül maradt családok egy részének megoldódik a lakhatása. Csökken 
a létbizonytalanság a lakosság körében. A családok nem szakadnak szét, nem válnak 
hajléktalanná. A hajléktalanná vált személyek a jelenlegi méltatlan körülmények helyett 
megfelelı színvonalú szállón élhetnek. 
 
Határid ı:  

1) 2010. március 31 
2) 2010. március 31. 
3) Az átalakítás költségeit bemutató elıterjesztés 2010. március 31. 
4) A pályázat megjelenésének idıpontja, illetve a hajléktalan szálló bıvítésének a 

lehetıségeit bemutató elıterjesztés 2010. április 30. 
 
A program mőködtetésének idıtartama:  Az 1., 3. és 4. pontban foglalt feladatok mőködése a 
válságtól függetlenül a szükségletek fennállásáig tart. Az 2. pontban foglalt támogatás addig 
nyújtható, amíg a Képviselı-testület a gazdasági folyamatok változása miatt nem dönt a 
megszüntetésérıl. 
 
Pénzügyi forrás: Az önkormányzat éves költségvetése, a „válságkompenzációs támogatás” 
nyújtásához szükséges elıirányzat 50 család támogatása 3.000.000 Ft költségvetési forrást 
igényel, az önkormányzati tulajdonú ingatlan átalakításával kapcsolatos költségek meghatározása 
külön elıterjesztésben szerepel, a hajléktalan szálló bıvítésének költsége is külön 
elıterjesztésben szerepel. 
 
 
 

III.  Segélyezés 
 

 
A válság negatív hatásai 
 
Az Igazgatási Osztály segélyezési ügyiratforgalma 2008. november 30-ig 11.500 db, ugyanakkor 
2009. november 30-ig 14.980 db volt. A különbség 30 %-kal nagyobb, mint a tavalyi év hasonló 
idıszakában. Megjelent egy olyan aktív korú réteg az ellátórendszerben, akikkel eddig nem volt 
kapcsolata az osztálynak. Megnövekedett a krízisesetek száma: sokkal többen kérnek átmeneti 
segélyt. 
 
Intézkedések 
 

1. A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ a Vöröskereszt vagy a Máltai 
Szeretetszolgálat adományának köszönhetıen több száz fınek oszt 
alapélelmiszereket tartalmazó csomagot. Az elızıekhez hasonló adományozó 
szervezetek felkutatása, együttmőködés. 

2. Az átmeneti segély természetbeni juttatás formájában történı biztosítása 
érdekében szociális bolt létrehozása. A mőködés fıbb szempontjai: 

� Az önkormányzat méltányos áron biztosítja a bolt mőködéséhez az 
ingatlant a belvárosban, 

� A boltot helyi Alapítvány vezeti és mőködteti, 
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� Az Önkormányzat az Alapítvánnyal együttmőködési megállapodást 
köt, 

� Az Alapítvány elsısorban helyi termelık termékeit értékesíti, illetve 
magyar termékeket árul, 

� Az átmeneti segélyre jogosultak az önkormányzat által e célra 
nyújtott támogatást kizárólag ebben a boltban használhatják fel, 

� Az önkormányzat a boltot üzemeltetı alapítványnak éves 
költségvetésébıl egyéb közvetlen pénzügyi támogatás nem nyújt, 

� A természetben nyújtott segélyezés jogszabályi hátterének 
megteremtése, ennek érdekében a szükséges rendeletek módosítása. 

 
3. A szociálpolitikai ellátórendszer szolgáltatásairól a lakosság tudatos tájékoztatása 

a helyi médiumokban. 
4. Nyári gyermekétkeztetés keretében 2010. évben is meg kell szervezni az iskolai 

szünetben a rászoruló gyermekek étkeztetését. 
 
 
Intézkedés célja: A szociális segélyezés eddigi rendszerének a gazdasági válság következtében 
megváltozott lakossági szükségletekhez történı hozzáigazítása. 
 
Végrehajtásért felelıs: 
      1)  Aljegyzı, Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Igazgatója 

2)  Jegyzı, Aljegyzı 
3)  Aljegyzı 
4)  Jegyzı, Aljegyzı 

 
Koordinátor:  Aljegyzı 
 
Közremőködık:  Igazgatási Osztály, Gazdálkodási Osztály vezetıi, jogi munkatársak, 
Egészségügyi és Szociális Bizottság, Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ. 
 
Várt eredmény: A lakossági szükségleteknek megfelelı hatékony szociális támogatási rendszer. 
Széleskörő, sokoldalú és egymásra épülı szociális ellátórendszer. A lakosság minden tagja a saját 
szükségletének megfelelı támogatásban részesül. Növekszik a lakosság létbiztonsága. 
 
Határid ı:  
 

1) 2010. június 30., december 31. 
2) 2010. március 31. 
3) 2010. március 1-tıl folyamatosan 
4) 2010. szeptember 30. 
 

A program mőködtetésének idıtartama:  A feladatok mőködése a válságtól függetlenül a 
szükségletek fennállásáig tart. 
 
Pénzügyi forrás: Az önkormányzat éves költségvetése, a megváltozott lakossági szükségletek év 
közben a szociális segélyek elıirányzatainak módosítását igényelhetik. 
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IV.  Infrastruktúra 
 

A gazdasági válság során kialakult helyzet megoldása a felsorolt feladatok végrehajtásának döntı 
többsége Békés Város Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztályának és a Békés Városi Szociális 
Szolgáltató Központnak a hatáskörébe tartoznak. A válságkezelés hatékony mőködésének 
elengedhetetlen feltétele a személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 
 
Személyi feltételek biztosítása 
 
Intézkedések 
 
Az Igazgatási Osztály részére 1 fı szociális ügyintézı biztosítása (meg kell vizsgálni ösztöndíj, 
vagy más támogatási forma igénybevételét). 
 
Intézkedés célja: A megnövekedett feladatoknak megfelelı létszámú osztály fogadja a 
segítségre szoruló ügyfeleket. 
 
Végrehajtásért felelıs: Jegyzı, Aljegyzı 
 
Koordinátor:  Aljegyzı 
 
Közremőködık:  Igazgatási Osztály, Gazdálkodási Osztály 
 
Várt eredmény: A lakossági szükségleteket kielégítı hatékony, ügyfélközpontú hivatal. 
 
Határid ı: 2010. március 1. 
 
A program mőködtetésének idıtartama:  A feladatok mőködése a válságtól függetlenül a 
szükségletek fennállásáig tart. 
 
Pénzügyi forrás: Az önkormányzat éves költségvetése. 
 
 
Tárgyi feltételek 
 
Intézkedések 
 
A tárgyi feltételek megteremtése külön intézkedést nem igényel. 
 
 
Békés, 2009. december 17. 


