
 
Budapest Főváros IV. kerület  
ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT  

 1041 Budapest, István út 14. 
 231-3155, Fax.: 231-3156 

NagyI@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE 
 

www.tuv.com 
ID 9105075801 

Management System 
ISO 9001:2008 

valid until: 2016.06.26. 

 

ÚJPEST, POLGÁRMESTERI HIVATAL * ALPOLGÁRMESTER *  1041 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14.  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tárgy: Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2015 évi Szociális 
szolgáltatástervezési koncepciója és cselekvési terve 
 
Előzmény: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 
előírásai szerint a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei 
önkormányzat a településen, illetve a megyében, fővárosban élő szociálisan rászorult 
személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében 
szolgáltatástervezési koncepciót köteles készíteni. A szolgáltatástervezési koncepció 
tartalmát a helyi önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. 
 
A 2012-es Koncepcióban meghatározott feladatok 2014 nyarán kiértékelésre kerültek, 
továbbá javaslatcsomagot állítottunk össze az új Koncepcióban megfogalmazandó 
feladatokra vonatkozóan. Ezeket a Szociális Kerekasztal 2014. június 17-én megtartott 
ülésén megvitatta és az ülésen megfogalmazott kiegészítésekkel elfogadta.  
 
Bár a Koncepció tartalma 2014 őszére döntő részben elkészült, annak Képviselő-testület 
elé terjesztését több körülmény késleltette. Figyelemmel a 2014. októberi általános 
önkormányzati választásokra, a városvezetés célja az volt, hogy ezt a jövőbeli 
intézkedéseket meghatározó stratégiai dokumentumot már az új összetételű Képviselő-
testület vitassa meg, és fogadja el. Így kívántuk elkerülni azt, hogy a leköszönő 
Képviselő-testület tűzzön ki olyan célokat és feladatokat az új számára, amelyekkel az 
esetlegesen nem ért egyet. A választásokat követően megalakuló új Képviselő-testületnek 
pedig azzal kellett szembesülnie, hogy 2014-2015 fordulóján újabb jelentős módosulás 
várható a szociális ellátórendszerben, amely ismét átrendezi az állami és önkormányzati 
hatásköröket. A Koncepció megalkotásával meg kellett várni ezen központi 
jogszabályváltozások kikristályosulását. A megtárgyalásra benyújtott dokumentum így 
már reflektál az Sztv. 2015. március 1-jén hatályba lépett módosításaira, valamint a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 10/2015 (II. 28.) önkormányzati rendelet előírásaira is. 
 
A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció tervezetét 2015. április 16-án megtárgyalta a 
Szociális Kerekasztal, és azzal a kiegészítéssel, hogy fontos lenne egy közös nyelv 
megteremtése a szociális ellátásban résztvevő szervezetek között, egyhangúlag elfogadta. 
 
A tervezetet 2015. április 23-án a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság is megvitatta, és 
egyhangúlag a Képviselő-testület általi megtárgyalásra alkalmasnak találta.  
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Határozati javaslat: 
 

A Képviselő-testület elfogadja Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának 
2015. évi Szociális szolgáltatástervezési koncepcióját és cselekvési programját 

 
 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
Budapest, 2015. április 24. 
 
 
 Nagy István 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: dr. Mihályi Zsolt Apor, szociális főosztályvezető 


