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Tisztelt Közgyűlés!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 92. § (3) bekezdése értelmében a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a
településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok
meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Az Szt. 92/B. § (1) bekezdés
i) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója
szolgáltatástervezési koncepciót készít az általa működtetett szociális szolgáltatások és
intézmények vonatkozásában.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: SzCsM rendelet) 111/A. §
(1) bekezdése meghatározza a koncepció tartalmi elemeit, amelyek a következők: a
lakosságszám alakulása, korösszetétel, a szolgáltatások iránti igények, az ellátási kötelezettség
teljesítésének helyzete, ütemterv a szolgáltatások biztosításáról, a szolgáltatások működtetési,
finanszírozási, fejlesztési feladatai, az esetleges együttműködés keretei, az egyes ellátotti
csoportok (idősek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek,
szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások
biztosításának szükségessége. Az SzCsM rendelet 111/A. § (2) bekezdése meghatározza
továbbá, hogy a megyei jogú város koncepciójának tartalmaznia kell a megye területén működő
szolgáltatási rendszer struktúráját, legfontosabb jellemzőit, a szolgáltatások iránti igények
alakulását, a várakozók számát, korösszetételét, legfontosabb szociális jellemzőit, a
szolgáltatások iránt jelentkező szükségletek alapján az intézményrendszer korszerűsítésének
irányait.
Az SzCsM rendelet 111/A. § (5) bekezdése értelmében a koncepció tartalmát az önkormányzat
kétévente felülvizsgálja és aktualizálja.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 261/2003. (XII. 18.) Kh.
határozatával fogadta el Debrecen város szolgáltatástervezési koncepcióját, melynek legutóbbi
felülvizsgálatára 2017. évben került sor, ezért aktualizálása időszerűvé vált.
A koncepció felülvizsgálatát Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Intézményfelügyeleti Osztálya végezte, mely a Közgyűlés 21/2018. (II. 22.) határozatával
elfogadott dokumentumot a jelenleg működtetett szolgáltatásoknak, ellátási formáknak
megfelelően módosította, aktualizálta.
A dokumentum felülvizsgálata tartalmazza a 2017. évben kitűzött fejlesztési célok
megvalósulását, így többek között a DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja új
székhelyének elkészültét, az intézmény új szolgáltatásának, az óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenységnek a beindítását és az ehhez biztosított létszámbővítést. Megtalálhatók benne a
Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálattal kapcsolatos eredmények, mint a
bentlakásos intézmény demens részlegén intézményen belüli átcsoportosítással végrehajtott
dolgozói létszámemelés, a demens részlegen dolgozók demencia gondozó képzésének
elindítása, a Pallagi úti épületet érintő felújítások. A megkezdett fejlesztések útján haladva sor
került az aktuális fejlesztési feladatok meghatározására is.
A koncepció részletezi a szolgáltatások működtetési, finanszírozási adatait, melyek alapján
elmondható, hogy 2018. évben a szociális ellátórendszer működtetésére (segélyezés, szociális
szolgáltatások és ellátások biztosítása) az állami támogatással együtt több, mint két milliárd
forintot fordított Önkormányzatunk.

Az állami fenntartású intézményrendszer jellemzőinek leírása az intézmények által kitöltött
adatlapok alapján történt. A városi és megyei ellátórendszer bemutatása érdekében megkerestük
azon fenntartókat, amelyek a Szociális Ágazati Portál nyilvántartásában 2019. május 3. napján
szerepeltek, mint szociális alapszolgáltatást vagy szakosított ellátást nyújtók. Az
együttműködésre felkért fenntartók 58 %-a juttatta vissza a kiküldött adatkérő lapokat, az
ellátórendszer bemutatására ezek feldolgozásával került sor.
A megyében szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat nyújtó fenntartókon kívül
a szakosztály adatszolgáltatás céljából megkereste továbbá a Központi Statisztikai Hivatalt, a
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatalát, Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltségét, a Debreceni Intézményműködtető
Központot és a Polgármesteri Hivatal érintett szakosztályait.
A szolgáltatástervezési koncepció 2019. évi felülvizsgálata – mely a határozati javaslat
mellékletét képezi – valamennyi kötelező tartalmi elemet magában foglalja.
Az SzCsM rendelet 111/A. § (4) bekezdése szerint a szolgáltatástervezési koncepciót az
Önkormányzatnak az elfogadást megelőzően véleményeztetnie kell az intézményvezetőkkel és
a nemzetiségi önkormányzatokkal. A koncepció végleges változatának elfogadása során a
kialakított véleményeket az Önkormányzat lehetőség szerint figyelembe veszi.
Fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően a koncepció felülvizsgált dokumentumát
véleményezés céljából megküldtük az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek,
valamint a települési nemzetiségi önkormányzatoknak, a beérkezett vélemények az
Intézményfelügyeleti Osztályon megtekinthetők.
Az Szt. 58/B. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat által létrehozott szociálpolitikai
kerekasztal ‒ melynek tagjai az Önkormányzat területén szociális intézményeket működtető
fenntartók képviselői, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati
rendeletben meghatározott szervezetek képviselői ‒ évente legalább egy alkalommal ülést tart.
A kerekasztal feladata a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok
megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. A szociálpolitikai
kerekasztal 2019. december 5. napján tartott ülésén tárgyalta a szolgáltatástervezési koncepció
felülvizsgálatát, melyet a Közgyűlés számára elfogadásra javasolt.
A dokumentum elérhető volt az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.debrecen.hu), a
települési és megyei szolgáltatók észrevételeit is vártuk.
Az SzCsM rendelet 111/A. § (4) bekezdése értelmében a megyei jogú város önkormányzatának
a jóváhagyott szolgáltatástervezési koncepciót meg kell küldenie a szociál- és
nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjék.

Határozati javaslat
A Közgyűlés
a Humán Főosztály vezetőjének az előterjesztésére az 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése,
a 92/B. § (1) bekezdés i) pontja, valamint az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 111/A. és 111/B.
§-ai alapján
1./ elfogadja a „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata szolgáltatástervezési
koncepciójának 2019. évi felülvizsgálata” című dokumentumot a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a szolgáltatástervezési koncepciót küldje meg az emberi
erőforrások minisztere részére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét a szolgáltatástervezési koncepció soron
következő felülvizsgálatára és szükség szerinti aktualizálására.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
4./ Felkéri az Intézményfelügyeleti Osztály vezetőjét, hogy a „Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata szolgáltatástervezési koncepciójának 2019. évi felülvizsgálata” című
dokumentumban szereplő fejlesztési elképzelések, a hiányzó szolgáltatások kialakítása,
megvalósítása érdekében kövesse figyelemmel a szociális ágazatban megjelenő pályázati
lehetőségeket.
Határidő: folyamatos
Felelős: Intézményfelügyeleti Osztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Debrecen, 2019. december 5.

Dr. Marosi-Rácz Julianna
főosztályvezető

