
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2004. (V. 6.) rendelete  

 

a helyi szociálpolitikai kerekasztalról 

   

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-

testület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Tv) 58/B.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a helyi 

Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozására, működésére az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1. § 

 

(1) A képviselő-testület helyi Szociálpolitikai Kerekasztal működtetésével 

gondoskodik a szociális ellátással kapcsolatos kötelező feladatáról. 

(2) Feladata különösen a képviselő-testület által elfogadott szolgáltatástervezési 

koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásainak, végrehajtásának 

folyamatos figyelemmel kísérése.  

 

 

2. § 

 

(1) A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal, az év 

április hónapjában ülést tart.  

(2) A Kerekasztal alakuló ülését először 2004. május hónapban a polgármester hívja 

össze. A Kerekasztal többi ülését az elnök hívja össze a meghívó kiküldésével.  

(3) A Kerekasztal ülésén szavazati joggal rendelkező tagok határozati formában 

döntenek. A Kerekasztal akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező 

tagok több mint a fele jelen van. Az érvényes határozathoz a megjelent és 

szavazásban résztvevők egyszerű szótöbbsége – több mint a fele - szükséges.  

(4) A Kerekasztal ülései nyilvánosak, a tagoknak észrevételezési, javaslattételi és 

egyetértési joga van.  

(5) A Kerekasztal tagjait díjazás nem illeti meg.  

(6) A Kerekasztal feladata: 

− szociálpolitikai, gyermekvédelmi helyi koncepciók véleményezése, 

− szolgáltatási típusok, formák, rendszerek értékelése, elemzése, 

− a szolgáltatástervezési koncepció előkészítése, a benne foglalt feladatok 

megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése, módosítások 

javaslata, 

− javaslatok tétele a képviselő-testület felé. 

 

  

3. § 

 

(1) A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai, melynek összlétszáma: 5 fő: 

− Metodista Egyház Márta Mária Otthon képviselője 

− Egészség Alkoholmentes Rehabilitációs Egyesület képviselője 

− Katolikus Egyház képviselője 

− Református Egyház képviselője 

− Budakeszi Önkormányzat polgármestere 



(2) Tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívott képviselői: 

− Híd Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, 

− Orvosi Rendelőintézet képviselője, 

− Budakeszi Város Gondozási Központ vezetője, 

− Budakeszi Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda vezetője. 

 

 

4. § 

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 

 

 

Budakeszi, 2004. április 20. 

 

 

 Farkas Gyula Majorné dr. Stahácz Éva 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

E rendeletet 2004. május 6-án kihirdettem. 

 

Budakeszi, 2004. május 6. 

 

 

 

 Majorné dr. Stahácz Éva 

 jegyző  


