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Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat

Képviselő-testület e számára

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

A szociális igazgatásről és szociális ellátásokĺól szóló 1993. éví III. t<irvény 58/A. $ (2)

bekezdésében foglaltak aIapjźn a 2000 fő feletti lakosságszámú települési tinkormányzat
vagy társulás, illetve a fővárosi önkormanyzat he|yí szociálpolitikai kerekasńaIt hoz lélľe,
kül<jnösen a szolgźitatástervezési koncepcióban meghatźlrozott feladatok megvalósulásĺának,
végrehaj tásanak folyamato s fi gyelemmel kíséréséľe.

A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagsai a helyi
ĺ}nkormányzat, i||etve a táľsulás teľtiletén szociális intézményeket múködtető fenntartók
képviselői, továbbá a helyi ľendeletben meghatározott szervezetek képviselői.

A Képviselő-testület Józsefuĺíľosi Szociálpolitikai Kerekasztalról szóló 5Il2004. (XII'30.)
szźlmu onkormtnyzati ľendeletében (továbbiakban: Rendelet) kertilt meghatátozásta a
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Előteľj esztő : Sántha Péterné alpolgármesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2012. szeptember 20. ..s2. napirend

Tárgy: Javaslat a Jőzsefvátrosi Szocĺálpolitikaĺ Keľekasztalról szĺíló 51'12004. (xII.30.)
rendelet hatálvon kívül helyezéséľe, és úi rendelet elfogadására

A napirendet ĺyĺ|tlzźrt ülésen kell taĺgya|ĺi, a döntés elfogadásahoz egyszeru/glnpyített
szav azattobb sé g sziiksé ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezi x
Hatáĺ ozati j av aslat a bizottstĘ' számáÍ a:

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesztés megtárgya|ását'



szavazati joggal rendelkező tagsai, valamint a tanácskozási joggal rendelkęző á||anđő
meghívottak képviselői.

A Ręnđelet2004. évi elfogadása őta eltelt idő alatt a Józsefuaľosban működő szociális és
gyeľmekjóléti intézĺnényi ellátóľendszeľ, valamint az ágazati jogszabá|yiháttér változásokon
ment keresztul. Az elmúlt időszakban az önkormźnyzatÍa| együttmfüödő szervezetek
tekintetében is több vźitozźs tĺjrtént.

Mindezek aIapjźn szakmai szempontbóljavasolt a Kęrekasztal résztvevőinek újragondolása,
a jelenlegi kote|ező és vállalt feladatellátásban és egyéb módon kapcsolódó szetvezętek
képviselőinek bevonása.

Tekintettel arra, hogy a Józsefuaľosi Szociálpolitikai Kerekasńal tagsai a keriiletbęn
múktjdő, életében jelenleg aktívan tevékenykedő civil szervezetekkel bővtilt, a miiködési
rendje pontosításra kęľiilt, valamint a Rendelet bevezeto része is megváItozott, a hatályos
rendelet (1. számú melléklet) hatályon kívül helyezése és új ľendelet (2. szźlmű melléklet)
megalkotása indokolt.

A Józsefu áľo si S zociálpolitikai Kerekasztal mfü ödése pénzngy i fedezetet nem i gényel.

A Képviselő-testület döntése a helyi önkormányzatohő| szóló 1990. évi LXV. törvény 10. $
(1) bekezdés a) pontján alapul.

Mindezek aIapján kérem az e|őteqesztés 1. számű mellékletét képezo ľendelet hatályon
kívül helvezését. és a2' számű mellékletben csatolt ręndelet tervezet elfoeadását.

Budapest, 2012. augusztus 28. nf I

ś"r.-ła--". Ťelš\ l
Sántha Péterné \
alpolgáľmester

Töľvényességi ellenoľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízátsábĺil:

ł,,,,%L-,-*
Dr. Mészaľ Erika

allegyzo



1. sztlmimelléklet

5tĺ2004. (xII.30.) Budapest Józsefváľos Onko rmányzatĺ ľendelet

a Józsefváľosi Szociálpolitikai Keľekasztalról

Budapest Józsefuaľosi onkormányzat Képviselő-testiilete (a továbbiakban: Képviselő-
testiilet) ahelyi önkoľmányzatol<tő| szóló tĺjbbszörmódosított 1990. évi LXV. tv. 16. $ (1)

bekezdése, valamint a szociális igazgatástőI és szociális ellátásokról szóló többszöľ
módosított 1993. évi III. tv. 58/B. $ (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az a|źlbbi
rendeletet alkotja.

I. FEJEZET

A Jĺizsefvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal feladatai

1. $ (1) Budapest Józsefuarosi onkormányzat Józsefuáľosi Szociálpolitikai Kerekasztalt (a

továbbiakban : Kereka sztal) hoz létr ę.

(2) 
^ 

Keľekasztal feladatai a ktjvetkezők:
a) a Józsefuaros Szociális Szo|gźt|tatźtstervezési Koncepciójában (a továbbiakban:

Koncepció) meghatáľozott feladatok megvalósulásanak, végľehajtásanak folyamatos
figyelemmel kísérése,

b) a Koncepció végrehajtása érdekében elfogadott onkormźnyzati döntések
megvaló sulásĺának monitoľozása,

c) javaslattéteI a szociális szo|gźlltatźĺsok mfüĺldésének javítása érdekében.

il. fejezet

i

A Józsefvárosi Szociálpolitikai Keľekasztal résztvevői

2 s (1) A Kerekaszta| szavazatijoggal rendelkező tagsaí:

a) A szocíális intézményeket működtető fenntartó képviselői kĺjréből:

- a polgármester, aki a Keľekasztal elnöke, illetve źita|amegbízott szeméIy,
- a Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testiilete Szociális és Egészségügyi

Bizottságanak elnöke, és haľom alelnöke,
- az tinkoľmanyzat mfücjdési területén a nem áIlam| valamint egyházi fenntaľtású

szociális intézményeket műkĺjdtető fenntartó képviselői,



- aFővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal képviselője.

(2) A Kerekaszta|tanácskozźrsi joggal rendelkező állandó meghívottak képviselői:

- az tjnkormányzat ferrntaľtásában mfüödő szociális, gyeľmekvédelmi és gyermekjóléti
iĺtézményekvezetói,

- ÁNľsz V[I. keľületiIĺtézete,

- Belváľosi Tanoda Alapítvĺĺny- Megálló Csoport,

- Corvinus Egyesület,

- Ébredések Alapítvany,

- Fény a fényben Egyesület,

- F őváro si Ko zhaszĺil Fo glalko ztatás i S zo l g á|at I{ht.,

- Józsefuarosi Roma Szolgálat,

- Nagycsaládosok oľszágos Egyesülete Józsefuarosi Csoport,

- Nap Klub Alapítvány,

- Wichęrn Ifiúsági, oktatási, Nevelési és Szociális Kft.,

- B etánia S zeretetszo |sáIat

III. fejezet

A Józsefu áľosi Szociálpolitĺkai Keľekasztal műktidése

3 $ (1) A Keľekasńa| a|aku|ő ülését e rendelet hatáIyba lépését kĺivető harom hónapon belül
tartjameg. Az aIakulő ülés dĺjnt a Kerekasztal ügyľendjéről.

(2) A Kerekasńa| sziikség szerint, de évente legalább egy alkalommal tilést tart.

(3) A Kęrekasztal ülésén a tagok határozati formában hoznak döntést. A Kerekasztal
hatźrozatképes, ha a tagok tĺibb mint fele jelen van.

(4) A Kerekasztal a tevékenységéről évente egy alkalommal bęszámol a Képviselő-
testÍiletnek.

(5) A Kerekasńa| ülései nyilvánosak.

IV. fejezet

Zárő rendelkezés

4. $ (1) Jelen rendelet a kihiľdetése napján lép hatályba.



(2) 
^ 

jelen rendeletben hivatkozott, a Józsefuaľosi Szociálpolitikai Kerekasztal szavazati
joggal rendelkezo, az önkormáĺyzat működési terĹiletén a nem áI|arĺi, valamint egyházi
fenntartású szociális intézményeket műkĺidtető fenntaľtó képviselőinek íntézményi
címlistáját a rendelet I. sz. függeléke, a Kerekasńal tanácskozási joggal renđe|kezó állandó
meghívottak képviselőinek intézméĺyi címlistáját és elérhetőségét a rendelet II. sz.

flig gel éke tarta|mazza.

I.sz.

ľÜccnr-,nr

A rendeletben hivatkozott, a Józsefuárosi Szociálpolitikai Kerekasztal szavazati jogga|

rendelkező, az önkormányzat működési teľületén a nem á||am| valamint egyházi fenntaľtású
szociális intézményeket működtető fenntartó képviselőinekiĺtézményi címlistája és elérhetősége

Intézménv neve IntézménY címe Intézmény el é rh etősé ge

Autizmus Alapítvány 1089. Budaoest" Delei u.24-26. 2r0-43-64

Aľany Alkony Kiemelten
Közhasznú Kht.

1084, Budapest, Mátyás tér 12, 303-28-83

Magy at Vör<j skere szt VIII
keľĹileti Szervezete

1089, Budapest, Diószeghy u. 5. 303-06-48

Menhely Alapítvany Nappali
Me1esedő

1082, Budapest, Vajdahunyad u.
a1

334-39-6s

Szigony Alapítvany a
Közössési Pszichiátriáén

1083, Budapest, Szigony u.l3la. 333-49-66

oltalom Karitatív Esvesület 1086' Budapest' Dankó u. 9. 314-06-68

Udvhadsęres 1 083, Budapest, Dobozi u. 29. 303-93-r 8

Szenvedélybete geket Męntő
Szamaľitánus Egyesület

1083, Budapest, Or u. 9. 30-944-13-70

Miasszonyunkĺól Nevęzett
Kalocsai Iskolanővérek

Taľsulata Szent Szív Szociális
Otthon

1 085, Budapest, Mária u. 20 266-05-r9

Napfénv otthon Alapítvánv 1083, Budapest, Illés u. 38. 210-62-87



Il. sz.

ľÜccnr,Éx

A ľendeletben hivatkozo tt, a J őzsefváľosi Szociálpolitikai Keľekasztal
tanácskozási j o ggal ľendelkező állandó meghívottak képviselőin ek

intézményi címlistáj a és eléľhetősége

Intézménv neve Intézménv címe lntézmény eléľh etősé ge

|ózsefuáľosi Családsegítő
Szoleálat

1 08 1, Budapest, Népszíĺlház u. 22. 333-05-82

,,őszirőzsa" Gondozó
Szoleálat

1087, Budapest, Hungáĺia Kľt. 30. 333-1s-92

}ózsefuárosi Szociális
Foelalkoztató

l084, Budapest, Józsefu. 49. 313-06-33

|ózsefuárosi Egyesített
Bölcsődék

1082, Budapest, Baross u. 103. 303-17-67

|ózsefrĺárosi Gyermekjólétĺ
Szolgálat Gyermekek
Átmeneti Otthona

1089, Budapest, Kőris u. 35. 303-91-99

ANTSZ VIII. kerül eti Intézete
1084, Budapest, Nagyfuvaros u.

18.
313-50-42

Belvárosi Tanoda Alapítvany-
Meeálló Csoport

1083, Budapest, Szigony u.34. 303-65-74

Corvinus Eevesület 1086. Budapest. Dobozi t. 23. 303-20-rr

Ebredések Alapítvánv 1083. Budapest. Kálvariatér 5, 334-15-50

Fénv a fénvben Esvesülęt 1083. Budapest" Szisony u. 15. 334-60-87

Főváľosi Közhasznú
Fo elalkoztatási Szoleálat Kht.

1086, Budapest, Magdolna u. 20. fI0-83-76

Józsefuaľosi Roma Szolsálat 1084, Budapest, Déri M. u. 3. 303-73-68

Nagycsaládosok országos
Egyesülete Józsefuarosi
Csoport

l084, Budapest, Déri M. u. 18.

III. 303-17-75

Nap Klub Alapítvany
1082, Budapest, Leonaľdo da

Vinci u.4-6.
333-03-r6

Wichern Ifiúsági, oktatási,
Nevelési és Szociális Kft.

1086, Budapest, Dobozi u. 2I. 299-06-22



2. sztűnű'melléklet

Budapest Fővá ros VIII. keľület Józsefváľosi O n ko rmányzat
.. . l20t2. (. . . . . ....) iinko rmányzati ľendelete

a Szociálpolitikai Keľekasztal mííkiidéséľől

Budapest Fővaľos VIII. keľiilet Józsęfilĺírosi Önkormźnyzat Képviselő-testiilete a szociális
igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény 58/B. $ (2)bekezdésében
kapott fe|hatalmazás alapjźn, az Alaptöľvény 32, cikk (1) bekezdés a) pontjában

meghatźrozottfeladatkorébene|jaĺvaaza|ábbírendeletetalkotja.

1. A Józsefváľosi Szociálpolitikai Keľekasztal feladatai

l. s (1) Budapest Fővaĺos VIII. keľtilet Józsefuarosi onkormźnyzat Józsefuĺíľosi
Szociálpolitikai Keľek aszta\t (a továbbiakban: Kerekasńal) hoz léte.

(2) 
^ 

Kerekasztal feLađaÍa -a szocíáIis ígazgatźsľól és szociális ellátásokĺól szóló
tcirvényben meghatározott feladatokon kívül- javaslattétel a szociális szolgáltatások
műkĺidésének i avítása érdekében.

2. A Józsefuáľosi Szociálpolĺtikai Keľekasztal ľésztvevőĺ

2. $ (1) A Kerekasńa| szavazati joggal rendelkező tagjai:

- Budapest Fővaľos VIII. keľület Jőzsefvárosi onkormányzat szociális terĹiletéľt felęlős
alpolgáľmestere, aki a Kerekasztal elnöke,

- Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuaľosi onkormźnyzatKépviselő-testtilet
Humánszo |gáItatásí B izottságanak elnöke,

- Buđapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuiírosi onkorményzat Képviselő-testiilet
Humánszo|gáItatásiBizottsźąźmnkszociálisügyekértfelelősalelnöke,

- Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekj óléti Kĺizpont íntézményv ezetője,
- a Józsefráľosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője,
-,, o szitőzsa'' Gondozó Szolgálat intézményv ezetoje,
- J őzsefv áľosi Közöss égi HázakNonproťrt Kft . ügyve zetője,
- Jőzsefrĺźrosi Roma onkormányzat e|noke,
- Megálló Csopoľt Alapítvany képviselője,
- xÉr Pont Drogkonzultációs K<ĺzpont és Drogambulancia Alapítvĺíny képviselője,
- Félúton Alapítvany képviselője,
- Moravcsik Alapítvány képviselője,
- Szigony-Útitars a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhaszniĺ Nonprofit

Kft. képviselője
- Budapest Esély Nonprofit Kft. képviselője,
- Nap Klub Alapítvźny képviselője,



- Baptista Szeretetszo|gáIat képviselője,
- Üdvhadsereg képviselóje.

(2) A Kerekasztal á|Iandő meghívott, tanácskozási joggalrendelkező tagsai

- Budapest VIII. Kerületi Népegészségügyi Iĺtézet v ezetoj e,

- Magyaľ Vöröskereszt VIII. kerületi szervęzęte vezetője,
. Budapest Főváros VIII. kerületJőzsefyátosi onkormtnyzatPolgármesteľi Hivatal
Humáns zo |gá|tatási Ü gyo s ztály, C s al ádtámo gatás i Iro da iro dav ezetőj e.

3. A Józsefuárosi Szocĺálpo|itikai Keľekasztal miíködése

3. $ (1) A Keľekaszta| a|aku|ő ülését e rendelet hatáLyba lépését követő három hónapon
belul az elnök hívja össze. Az alakuló ülés d<jnt a Kerekasztalügyrendjéľől.

(2) A Keľekaszta| sztikség szeriĺt, de évente legalább egy alkalommaltart tilést. Az ülést
az e|nok írásban hívja ossze a napirend megjelölésével.
A Kerekasztal tilését az elnokvezeti, akit távollétében a Humánszolgáltatási Bizottság
elnijke helyettesíti

(3)A Kerekaszta| a tevékenységéről évente egy alkalommal beszámol a Képviselő-
testületnek.

(4)A Kerekasztal dĺjntéseit (hatźnozat) nyíIt szavazással hozza. A Kerekaszta| a|<kor

hatfuozatképes, ha a szavazatl'joggal ľendelkező tagok több mint a fele jelen van. A
javaslat elfogadásahoz a jelenIevó szavazati jogga| rendelkező tagok több mint a

felének igen szav azata szüksé ges.

A Kerekasztal ülései nyilvánosak. Az ülések időpontja az önkormányzat honlapjĺán
keri|kozzétételre.

(5)A Kerekaszta| múkĺjdésével kapcsolatos szeÍvezési és ügyviteli feladatok el|źLtásźÍő|

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Jőzsefvźtosi onkormányzatPolgármesteľi Hivatalĺínak
jegyzője gondoskodik.

4. Zárő ľendelkezések

4. $ Ez a rendelet 2012. októbeľ l-jén lép hattiyba.
5. $ Hatályát veszti a Jőzsefvźrosi Szociálpolitikai Kerekasztalról szóló 5Il2004. (XIJ.

3 0. ) Budapest Józsefu aľo s onkorm źny zati rendelete.

Rimán Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
po1gáľmester



INDOKOLAS

Javaslat a Jőzsefvźlľosi Szociálpolitikai Keľekasztalľól szólĺí 5112004. (xII.30.) rendelet
hatályon kívül helyezésére, és új ľendelet elfogadásáról szóló

.. . 12012. (. . . . . ....) önkormányzati ľend e|etéhez

A szociális ígazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi III. törvény 58/A. $ (2)

bekezdése szerint a 2000 fő feletti lakosságszámil telepiilési önkormányzat helyi
szociálpolitikai kerękasńaIt hoz létre, különĺjsen a szolgáLtatástervezési koncepcióban
meghatátozott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel
kíséréséľe.

Józsefuarosi Szociálpolitikai Keľękasztalľól szóló 5Il2004. (XII.30.) szźrní önkormiínyzati
rendelet elfogadása óta eltelt idő alatt a Jőzsefvárosban működő szociális és gyeľmekjóléti
intézményi ellátóľendszer,valarnint a jogszabáIyiháttér változásokon ment keresztiil.

Az ĺjnkormányzat áIta| fewÍartott intézményekben és az ĺlnkormanyzattal egyiittműkĺidő
civil szervezetektekintetében is több vá|tozźs történt.

A Jőzsefvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai többek kozott a keľtilet életében jelenleg

aktívan részt vevő civil szervezetek, melyek szoros és kĺjzvetlen kapcsolatban állnak
Józsefuaľos lakosságáva|', ezért fontos, hogy a Szociálpolitikai Keľekasztal tagjaiként a
kerĹiletben élők szánáĺa fontos változásokban, dĺjntések előkészítésében szerepet

vállalhassanak.

Mindezek aiapján szakmai szempontból, valamint a jogbiztonsági követelményelľe
tekintettel javasolt a meglévő rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet elfogadása.




