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Ikt.sz: LMKOH/3805-8/2018.    
 
Tisztelt Társulási Tanács! 
 

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) 
bekezdése a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció megalkotásának kötelezettségét írja 
elő az alábbiak szerint: 

 
„(3) 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.” 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata a törvény értelmében szociális szolgáltatástervezési 

koncepció készítésére kötelezett. A szolgáltatási feladatainak egy részét a Lajosmizsei 
Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott intézmények útján látja el, másik részét feladat-
ellátási szerződések útján. A szolgáltatástervezési koncepció előbbiek miatt két részre 
tagolódik az első rész a Társulás által fenntartott Intézmények feladatait, második rész 
Lajosmizse Város feladat-ellátási szerződéssel megvalósított szolgáltatási feladatait 
tartalmazza és azokat az ellátásokat, amelyek egyéb fenntartásban valósulnak meg a városban 
(pl.: Harmónia Integrált Szociális Intézmény „Nefelejcs Idősek Otthona”). 

 
Előbbi összetettség miatt a szociális szolgáltatástervezési koncepció elfogadásra 

előterjesztésre kerül a T. Társulási-tanács és Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elé is.  

 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet ( továbbiakban: Rendelet) 111/A. § (1) 
bekezdése tartalmazza a szolgáltatástervezési koncepció tartalmi elemeit: 
 

„111/A. § (1) Az Szt. 92. § (3) bekezdése szerinti 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 Rendelet 111.§ (4) bekezdése a jóváhagyást megelőző véleményezési eljárásrendet 
szabályozza:  
 

„(4) 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 megyei jogú városi önkormányzat a jóváhagyott 
szolgáltatástervezési koncepciót megküldi a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős 
miniszternek.” 
 
A vélemények ismertetésére a Társulási-tanács ülésen kerül sor.  

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. november 22-i ülésén 
módosítja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 7/2012. (III.30.) rendeletének azon 
szakaszát, amely a szociálpolitikai kerekasztal tagjaira vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmazza. (Rendelet-tervezet) 

A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: 

a) Lajosmizse Város Polgármestere 

b) Lajosmizse Város Önkormányzata Önkormányzati Bizottság Elnöke 

c) Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségének 
képviselője, 

d) a Hivatal vezetője által megbízott személy, 
e) Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény      
     Vezetője vagy az általa megbízott személy, 
f) Lajosmizse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke 
g) Felsőlajos Község Önkormányzatának képviselője. 
 

A Rendelet a szociálpolitikai kerekasztal működésére vonatkozóan az alábbi 
rendelkezéseket tartalmazza:   

 
„111/B. § (1) Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése alapján létrehozott szociálpolitikai kerekasztal 

tagjai a helyi önkormányzat, illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető 
fenntartók képviselői, továbbá a helyi rendeletben meghatározott szervezetek képviselői. 

(2) A szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. Feladata 
különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok 
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.” 
 

A szolgáltatástervezési koncepció aktualizálására a Rendelet a következő szabályozással él: 

„(5) A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás kétévente 

felülvizsgálja és aktualizálja” 

 
 



Az előbbiekben rögzített jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítésre és 
véleményeztetésre került Lajosmizse Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója, 
amely az előterjesztés melléklete.  

. 
 

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Társulási – tanács elé: 

 
Határozat-tervezet 

 

…/2018. (…) TH. 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció – Társulást érintő részének - elfogadása 
 

Határozat 
 

1.) A Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa az előterjesztés mellékletében foglalt Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepció – Társulást érintő részét - elfogadja. 

2.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a szociális szolgáltatástervezési 
koncepciót aláírja és a határozatban foglaltakról a szociálpolitikai kerekasztal tagjait 
és az érintett intézményvezetőket tájékoztassa.  

Felelős: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 
Határidő: 2018. november 27. 
 
 
Lajosmizse 2018. november 20. 
 
 

                                       
               Basky András sk. 

                                                                          Társulási Tanács Elnöke   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



előterjesztés melléklete 
 
 


