
E L Ő T E R J E S Z T É S
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. május 29-én tartandó ülésére
„A szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatának és aktualizálásának”

tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. §. (3)
bekezdésében foglaltak szerint a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a
településen élő, szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok
meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 111/A. § (1) bekezdése alapján a koncepció
tartalmazza különösen
- a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket,
- az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások

biztosításáról,
- a szolgáltatások működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges

együttműködés kereteit,
- az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek,

pszichiátriai beteg, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási
formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét.

A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat rendszeresen felülvizsgálja
és aktualizálja.

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete legutóbb 57/2017. (II. 22.) számú
határozatával fogadta el a város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját.

A koncepcióban szereplő tartalmi elemek alapvetően helytállónak és időtállónak bizonyultak,
az azóta eltelt időszakban bekövetkezett változások ugyanakkor indokolták a koncepció
megváltoztatását és korrekcióját.

A népesség alakulására vonatkozó adatokat a felülvizsgálat óta eltelt éveknek megfelelően
pontosítottuk. Ebből megállapítható, hogy a város továbbra is dinamikusan növekszik.

A Fókusz Szociális Szolgálat szervezetében és személyi feltételeiben az elmúlt években több
változás történt, amely az anyagban szintén átvezetésre került. Egyúttal aktualizálásra
kerültek a személyes gondoskodás körébe tartozó alapellátási formákat igénybevevők
különböző szempontok szerinti megoszlására vonatkozó táblázatok.

A koncepciónak a SWOT elemzést tartalmazó része az előző koncepcióhoz hasonlóan alakul.
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A korábban megfogalmazott fejlesztési célkitűzések jó része már megvalósult, melyet az
összefoglaló megállapítások közé beépítésre került, de az időközben bekövetkezett változások
néhány újabb megvalósítandó feladatot generáltak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján Gárdony Város
Önkormányzat felülvizsgált Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját a mellékletnek
megfelelően fogadja el.

Határozati javaslat:

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gárdony Város Önkormányzat
felülvizsgált Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját a mellékletben foglaltaknak
megfelelően elfogadja.

Felelős: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia jegyző
Határidő: a koncepciónak a Fejér Megyei Kormányhivatal részére történő megküldésre:
azonnal.

Gárdony, 2019. május 21.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia
jegyző

Készítette: Jankovics Zoltánné aljegyző


