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Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 
 
 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szt.) 58/B.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Kistarcsa Város Önkormányzata 
megalkotta a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 31/2006. (XI.15.) 
önkormányzati rendeletet. 
 
A Szociálpolitikai Kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) feladata: a szociális 
szolgáltatástervezési koncepcióban (a továbbiakban koncepció) meghatározott feladatok 
megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése és a helyi szociálpolitikai feladatok 
ellátásának elősegítése. 
 
Az Szt. 92. § (3) bekezdése szerint a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a 
településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok 
meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít.  
 
A koncepció legutóbbi felülvizsgálatára 2016-ban került sor, jelenleg nem igényel módosítást, 
a következő felülvizsgálata 2018-ban esedékes. 
 
A koncepció következő felülvizsgálatáig – 2018-ig – esedékes feladatok a következők: 
 

- A már meglévő szociális szolgáltatások megőrzése. 
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- A szociális szolgáltatások lehetőség szerinti fejlesztése, pályázati forrásból. 
- A szociális alapellátások iránti igények maradéktalan kielégítése, színvonaluk 

és körülményeik szinten tartása. 
- A gyermeküket egyedül nevelők, nagycsaládosok, egyedülálló idősek, aktív 

korú tartós munkanélküliek, deviáns viselkedésformát mutatók, adósságot 
felhalmozók, fogyatékkal élők, tartós betegségben szenvedők, hajléktalanok 
helyzetének figyelemmel kísérése, szociális biztonságuk elősegítése. 

- Biztosítani kell valamennyi rászoruló részére a szociális ellátásokhoz, 
szolgáltatásokhoz egyenlő eséllyel történő hozzájutást. 

- A szociális ellátások, szolgáltatások során arra kell törekedni, hogy az igénylők 
életkörülménye, életminősége javuljon. 

- Elő kell segíteni a kliensek könnyebb tájékozódását a szociális ellátások, 
szolgáltatások rendszerében. 

 
A Kerekasztal 2017. november 27-én tartotta ülését, amelyen az alábbi témák merültek fel: 

- A koncepció főbb pontjainak áttekintése. 
- Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátások helyi 

szabályairól szóló 7/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 2017. évi módosításainak 
áttekintése, értékelése. 

- 2017. évi segélyezési statisztikai adatok ismertetése. 
- A kötelezően ellátandó és önként vállalt szociális alapellátásokról beszámoló. 
- A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás 2017. évi munkájáról teljes körű 

beszámoló. 
 
 
 

Határozati javaslat 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociálpolitikai Kerekasztal 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
 
Kistarcsa, 2017. november 28. 
 
 
 
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 


