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Előterjesztés 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. novemberi ülésére 

Tárgy: Csanytelek  község Szociális és egészségügyi alaptérképének elfogadása 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tájékoztatjuk Önöket a szociális alaptérkép alábbi céljáról és funkciójáról, amelynek lényege, hogy:   

- egy helyi társadalomról az általános ismereteknél jóval mélyebb, relevánsabb képet nyújtson, 
- mutassa meg a helyi társadalom rétegződését, térbeli elhelyezkedését, a helyi társadalmi viszonyok 

rendszerét,  
- adjon képet a település gazdasági-társadalmi fejlődésében döntő szerepet játszó humánerőforrás 

erősségeiről és gyengeségeiről, 
- tegye lehetővé a település lakossága érintett körében egészségügyi szűrőprogramok célzott igénybe 

vételét,  
- hozzon generációs szemléletváltást az óvodáskorú gyermekek és szüleik körében a preventív céllal 

végzett egészséges életmódra neveléssel összefüggő programokon való részvétellel (pl. bió- és 
reformétkezésre áttérés, rendszeres testedzés, stb), 

- az önkormányzat rövid-távú fejlesztési programjaként végrehajtásra váró feladatai közé sorolt 
adatbázisok létrehozása és folyamatos kezelése biztosítsa a felsoroltak megvalósítását. 

Ebből következik az is, hogy a szociális térkép nem csak a deprimált rétegekről nyújthat mélyebb ismereteket, 
hanem a helyi társadalom erősségeiről, tartalékairól is.  
Emellett a szociális térkép fontos funkciója az is, hogy a feltárt társadalmi problémák és a helyi szociális 
ellátórendszer illeszkedésének vizsgálatát elvégezze, és ennek ismeretében megítélje a segítői rendszer 
hatékonyságát, hatásosságát.  
A szociális térkép várható hatásai: 

- hozzájárulhat a település szociálpolitikai irányelveit lefektető, hosszú- távú stratégia kidolgozásához, 
- könnyebbé teheti a szociális jellegű célprogramok megfogalmazását, 
- elősegítheti a szociális közigazgatás hatékonyabb működését, 
- jó irányba tereli a lakosság és a közszereplők figyelmét, növelheti a szociális érzékenységet, 
- aktivizálja a település szellemi erejét, a különböző szakemberek együttműködési készségét. 

 
A Szociális és egészügyi alaptérkép és annak mellékletei a jövőben fontos támpontot nyújthat az 
önkormányzat Képviselő-testülete részére a lakosság körében végzett célzott, tárgyi kutatásokra, 
szociális szolgáltatások szervezésére, bővítésére, az intézményi struktúra fejlesztésére, a megvalósítás 
érdekében adatbázisok létrehozására és kezelésére.  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Javasoljuk az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a beterjesztett Szociális és egészségügyi alaptérkép, 
annak mellékletei és a határozati javaslat változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2013. november 20.         

Tisztelettel: 

     

  Forgó Henrik            Kató Pálné 
                        polgármester              jegyző 
 

  



…/2013. (XI.  29.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek község Szociális és egészségügyi alaptérképének elfogadása 
 

Határozati javaslat 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármester és a Jegyző által írásban 
benyújtott fenti tárgyú előterjesztését megtárgyalta és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. és 8. pontja szerinti (egészséges életmód segítségét 
célzó szolgáltatások, szociális és gyermekjóléti ellátások) közfeladata keretében – változtatás nélkül – 
elfogadta Csanytelek Község Szociális és egészségügyi alaptérképét, annak mellékleteként 
csatolt háttár anyagával együtt. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Kató Pálné jegyzőt, - mint az Mötv. 41. § (2)-(3) bekezdése szerinti 
képviselő-testület szervét – az 1.) pontban írt szociális és egészségügyi alaptérkép naprakészségének 
biztosítása érdekében a csatlakozó programok (lakosság érintett körében egészségügyi szűrések 
szervezése, az óvodáskorú gyermekek és szüleik  számára preventív egészségügyi  programok 
támogatása),  tervek (a település esélyegyenlőségi, az önkormányzat rövid- közép- és hosszú- távú 
fejlesztési terveiben szereplő) pénzügyi lehetőségek, pályázatok koordinálására, az érintett szociális- és 
gyermekvédelmi szakemberek, intézmények vezetőinek és a helyi civil szervezetek bevonására, a 
település lakossága széleskörű tájékoztatására, a programok, tervek, pályázatok megvalósítását lehetővé 
tevő adatbázisok létrehozására, annak kezelésére.  

Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Beszámolás határideje: 2014. decemberi soros ülés időpontja 
  

Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester (Helyben) 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Márton Erzsébet az Alsó- Tisza-menti Óvoda Vezetője (Felgyő) 
- Mucsiné Mészáros Tímea a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője (Helyben) 
- Kopasz Imréné Családsegítő Szolgáltató (Helyben) 
- Kovácsné Habling Teréz védőnő, Gyermekjóléti Szolgáltató, (Helyben) 
- Patainé Gémes Tímea a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Vezetője (Helyben) 
- Civil szervezetek Vezetői (Helyben) 
- Szabó Ferenc Szent László Általános Iskola tagintézmény vezetője (Helyben)  
- Irattár 


