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39/2013. 

E L Ő T E R J E SZ T É S 

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 
2013. augusztus 26. napján tartandó ülésére 

 
 

Tárgy: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2013. évi felülvizsgálata, az Alsó- Tisza-menti  
Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadása 

 

Tisztelt Társulási Tanács! 

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. § (3)-(10) bekezdése rendelkezik a társulások szociális 
szolgáltatástervezési koncepció készítési, illetve felülvizsgálati kötelezettségéről. 
 
Az Szt. 92. § (3) bekezdése szerint „A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen, 
fővárosban élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása 
érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális 
feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a 
szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az 
önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja.” 
 
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás jogelődje, a Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Tanácsa a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása a 34/2006. (XII. 20.) 
CsKTT. sz. határozatával hagyta jóvá a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása szociális 
szolgáltatástervezési koncepcióját, melynek 1. felülvizsgálatát a 52/2009. (VII.30.) CsKTT. sz. 
határozatával, a koncepció 2. felülvizsgálatát a 60/2011. (IX.20.) CsKTT. sz. határozatával 
fogadta el. 
 
A 2013. július 01. napjával történt szervezeti változás következtében célszerű új Szociális 
Szolgáltatástervezési koncepció kidolgozása az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati 
Társulás által, figyelembe véve a jogelőd, Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 
Szociális Szolgáltatástervezési koncepcióit.  
 
Az Szt. 92. § (4) bekezdése a koncepció legfontosabb tartalmi elemeit határozza meg, melyek 
beépítése a koncepcióba alapvető fontosságú: 
 
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 (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai 
betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, 
szolgáltatások biztosításának szükségességét. 

 
 
A fejlesztések középpontjában továbbra is a segítségre szoruló emberek állnak, akiknek 
színvonalas ellátása feltételezi az emberi értékek tiszteletben tartását, a segítők és 
segítettek együttműködését. 
 
Az Szt. 92. §  (7) bekezdése értelmében: „ 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 koncepciót az intézményvezetők véleményezték, javaslataik a koncepció végleges változatába 
beépítésre kerültek, melyet az előterjesztés mellékletét képező Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepció már tartalmaz.  
 

Tisztelt Társulási Tanács! 
 

Indítványozom az előterjesztés és melléklete megtárgyalását és a határozati javaslat 
változtatás nélküli elfogadását. 
 

Csanytelek, 2013. augusztus 13. 

      Tisztelettel: 
         Forgó Henrik 
            a Társulási Tanács Elnöke 

 
 



 

…./2013. (VIII.....) Atmöt határozat 
 

Tárgy: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2013. évi felülvizsgálata, az Alsó- Tisza-menti  
Önkormányzati Társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadása 

 

Határozati javaslat 
 

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a előterjesztést megtárgyalta és 
az alábbi döntést hozta:  

A Társulási Tanács az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepcióját jelen döntésével felülvizsgálta, aktualizálta, és ezen 
határozat 1. mellékletébe foglalt tartalommal - az intézményvezetők előzetes véleményét 
figyelembe véve - egységes szerkezetben elfogadja, amely 2013. szeptember 01. napján lép 
hatályba. 

 
Végrehajtás határideje: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik elnök 
Beszámolás határideje: felülvizsgálat során 

 
 

Határozatról értesítést kapnak: 
- Társulás Társulási Tanács Elnöke 
- Társulás Társulási Tanács Tagjai (Székhelyen) 
- Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezetője (Csanytelek) 
- Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon intézményvezetője (Tömörkény) 
- Csanyteleki Polgármesteri Hivatal vezetője (Feladat-ellátó Helyben) 
- Boda Anita, Társulási szociális referens 
- Viglási Nóra, Társulási referens 
- Irattár 

 


