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BUDAPEST F�VR�S IX� �ER��ET FERE�CVR�S ����R��Y�ATA 

A�P��GR�ESTER 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban 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. 

A települési szolgáltatástervezési koncepció célja a szociálisan rászorult személyek 
részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása és a biztosított ellátási formák 
megszervezése. 

A szolgáltatástervezési koncepció Szt. 92. § (4) bekezdése előírása szerint tartalmazza: 

- 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 betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz 
kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának 
szükségességét. 

A kerületi önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a Fővárosi 
Önkormányzat által készített koncepcióhoz. A Ferencvárosi Szolgáltatástervezési Koncepciót 
a 127/2005. (III.29.) számú határozattal fogadta el Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros 
Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete, a felülvizsgálatok a 
2007. évben a 240/2007. (X. 03.) számú, a 2008. évben a 353/2008. (XI. 05.) számú, valamint 
a 2010. évben a 338/2010. (XII. 01.) számú határozatokkal történtek. 

Az önkormányzat célkitűzése, hogy Ferencváros olyan szerves része legyen 
Budapestnek, amely lakóinak egyenlő esélyt teremt, valamint infrastrukturális, 
környezetvédelmi és kulturális szempontból egyaránt megfelel az Európai Unió által a XXI. 
század modern világvárosaival szemben támasztott követelményeknek. Ehhez azon - 
Magyarország Alaptörvénye által is megfogalmazott – törekvésnek is teljesülnie kell, amely 
kimondja, hogy minden állampolgár számára meg kell teremteni a szociális biztonságot. Fenti 
cél megvalósítása érdekében egy hatékony szociális ellátórendszer működtetésére van 
szükség helyi szinten is. Ez a rendszer, valamint működésének hatásai központi szerepet 
töltenek be a ferencvárosi lakosság életében. 



A Szolgáltatástervezési Koncepció 2013-2014. évi felülvizsgálata egy – a címben is – 
meghatározott időszakot vizsgál, így a javaslatok, célkitűzések rövidtávú időszakban 
értelmezhetőek. Az elemzésben bemutatásra, majd értékelésre kerülnek a helyi társadalmi-
demográfiai viszonyok, valamint azok tendenciális változása, amelyek alapját jelentik a 
szolgáltatástervezésnek. A rövid távú társadalmi-demográfiai változások adatai azt tükrözik, 
hogy Ferencvárosban csökken a munkanélküliség, illetve növekszik a lakónépesség, valamint 
a kiskorúak (3-5 évesek) száma. A szociális ellátórendszer tagjainak bemutatása során egy 
komplex képet kapunk arról, milyen összetett, több szereplős szervezeti rendszer képezi 
alapját a ferencvárosi szociális ellátórendszernek. A különböző szereplők között létrejött 
partneri, fenntartói kapcsolat a kölcsönös együttműködésen alapulva garanciát biztosít a 
szociális ellátórendszer fenntarthatóságának, azzal a feltétellel, hogy az eltérő területen 
történő változások követésével struktúrája újra felülvizsgálatra kerül. 

Jelen felülvizsgálat során bemutatásra kerülnek a szociális és gyermekjóléti 
szolgáltatások Ferencvárosban. Ezek ellátása főszabály szerint két – az önkormányzat által 
fenntartott – intézményen, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményen, valamint a 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságán keresztül történik. A 
kötelező, önként vállalt, valamint szerződés útján ellátott feladatok külön-külön jelennek meg 
a felülvizsgálatban. A koncepció foglalkozik a kerületben működő szociális segélyezési 
rendszerrel, a finanszírozással, valamint az e területen az utóbbi években lejátszódó 
folyamatokkal.  

A jelenlegi adatokat – meghatározott alapelvek alapján – vizsgálva, rendszerezve 
SWOT analízis segítségével pozícionálható a ferencvárosi szociális ellátórendszer, annak 
gyengeségein, erősségein keresztül bemutatva a lehetőségeket, veszélyeket a közeljövő 
vonatkozásában. Az ellátórendszer feltérképezését követően kerültek megállapításra azok a 
fejlesztési javaslatok, amelyek követése mentén növelhető a szociális ellátórendszer 
minősége, hatékonysága.  

A koncepció törekszik a javaslatokat részletesen, jól értelmezhetően bemutatni, 
ellenben az operatív, végrehajtó feladatelemzés mélyreható vizsgálata nem képezi a 
felülvizsgálat tárgyát. A javaslatok, célok megvalósulása esetén a következő évben tovább 
folytatódhat a szociális ellátórendszer szolgáltatásainak vonatkozásában a minőség emelése. 
A színvonal növelése mellett fel kell kutatni az ellátórendszer látókörén kívülre szorult 
társadalmi rétegeket. Az ő bevonásukkal, problémáinak kezelésével megvalósulhat a 
Magyarország Alaptörvényében említett szociális biztonság.      

A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatának véleményeztetése megtörtént az 
intézményvezetőkkel, a Nemzetiségi Önkormányzatokkal, valamint a Ferencvárosi 
Szociálpolitikai Kerekasztallal. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat 
megtárgyalására. 

Melléklet:  

Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata 2013-2014. 

 
Budapest, 2013. december 09. 
 

         Formanek Gyula s.k. 
        alpolgármester 
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Normatív határozati javaslat 
a Ferencvárosi Szolgáltatástervezési Koncepció 2013-2014. - évi felülvizsgálatáról 

 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy elfogadja a Ferencvárosi Szolgáltatástervezési Koncepció 2013-2014. - évi 
felülvizsgálatát és az abban meghatározott feladatokkal egyetért, azok megvalósítását 
támogatja. 
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2013. december 12. 
 
 

 


