
 

 

 

Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

        Iktató szám: 84/2018. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. április 26-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat Ferencváros Szolgáltatástervezési koncepciójának 2018-

2019. elfogadására 
 

Előterjesztő:    Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Készítette:    Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda 
 

Előzetesen tárgyalja:  Egészségügyi, Szociális és Sport bizottság, 2018. április 25. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat X Normatív 

  Hatósági 

  Egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

Igen X 

Nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

  



 

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. A 

szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat, illetve a társulás kétévente 

felülvizsgálja és aktualizálja. 

 

A Ferencvárosi Szolgáltatástervezési Koncepciót a 127/2005. (III.29.) számú határozattal 

fogadta el Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: 

Ferencváros Önkormányzata) Képviselő-testülete, a felülvizsgálatok a 2007. évben a 

240/2007. (X. 03.) számú, a 2008. évben a 353/2008. (XI. 05.) számú, a 2010. évben a 

338/2010. (XII. 01.) számú, a 2013. évben a 303/2013. (XII. 12.), valamint a 2016. évben a 

21/2016. (I.28.) számú határozatokkal történtek.  

 

Ferencváros Önkormányzatának 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.  

 

A Szolgáltatástervezési Koncepció 2018-2019. évi felülvizsgálata egy – a címben is – 

meghatározott időszakot vizsgál, így a javaslatok, célkitűzések rövidtávú intervallumban 

értelmezhetőek. Az elemzésben bemutatásra, majd értékelésre kerülnek a helyi társadalmi-

demográfiai viszonyok, valamint azok tendenciális változása, amelyek alapját jelentik a 

szolgáltatástervezésnek. A társadalmi-demográfiai trendek közül kiemelendő, hogy 

Ferencvárosban csökken a munkanélküliség, illetve növekszik a lakónépesség. 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 

Ferencváros vonatkozásában. A kötelező, valamint önként vállalt 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 szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatának véleményeztetése megtörtént az érintett 

intézményvezetőkkel, a ferencvárosi nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint a 

Ferencvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjaival. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a 

határozati javaslat megtárgyalására. 

 

Melléklet: Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata 2018-2019. 

 

Budapest, 2018. április 20. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 



Normatív határozati javaslat 

a Ferencvárosi Szolgáltatástervezési Koncepció 2018-2019. évi felülvizsgálatáról 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy elfogadja a …/2018. számú előterjesztés mellékletét képező Ferencvárosi 

Szolgáltatástervezési Koncepció 2018-2019. évi felülvizsgálatát, és az abban meghatározott 

feladatokkal egyetért, azok megvalósítását támogatja. 

 

Határidő: 2018. április 26. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 


