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Rimán Edina
      jegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelete

a Szociálpolitikai Kerekasztal  működéséről

Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében
kapott  felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. A Józsefvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal feladatai

1.  §  (1)  Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Józsefvárosi
Szociálpolitikai Kerekasztalt (a továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre.

(2)  A  Kerekasztal  feladata  -  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló
törvényben  meghatározott  feladatokon  kívül  -  javaslattétel  a  szociális  szolgáltatások
működésének javítása érdekében.

2. A Józsefvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal résztvevői

2. § (1) A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai: 

- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat szociális területért felelős
alpolgármestere, aki a Kerekasztal elnöke, 

- Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testület
Humánszolgáltatási Bizottságának elnöke, 

-Budapest  Főváros  VIII.  kerület  Józsefvárosi  Önkormányzat  Képviselő-testület
Humánszolgáltatási Bizottságának szociális ügyekért felelős alelnöke,

-Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője,
-a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője,
-“Őszirózsa” Gondozó Szolgálat intézményvezetője,
-Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. ügyvezetője,
-Józsefvárosi Roma Önkormányzat elnöke,
-Megálló Csoport Alapítvány képviselője,
-KÉK Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány képviselője,
-Félúton Alapítvány képviselője,
-Moravcsik Alapítvány képviselője,
-Szigony-Útitárs a Komplex Pszicho-szociális Rehabilitációért Közhasznú Nonprofit Kft.

képviselője
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-Budapest Esély Nonprofit Kft. képviselője,
-Nap Klub Alapítvány képviselője,
-Baptista Szeretetszolgálat képviselője,
-Üdvhadsereg képviselője
-LÉLEK-Ház képviselője.

(2) A Kerekasztal állandó meghívott, tanácskozási joggal rendelkező tagjai: 

- Budapest VIII. Kerületi Népegészségügyi Intézet vezetője,
- Magyar Vöröskereszt VIII. kerületi szervezete vezetője,
- Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
  Humánszolgáltatási Ügyosztály, Családtámogatási Iroda irodavezetője.

3. A Józsefvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal működése

3. § (1) A Kerekasztal alakuló ülését e rendelet hatályba lépését követő három hónapon
belül  az elnök hívja össze. Az alakuló ülés dönt a Kerekasztal ügyrendjéről. 

(2) A Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az ülést
az elnök írásban hívja össze a napirend megjelölésével.  
A Kerekasztal ülését az elnök vezeti, akit távollétében a Humánszolgáltatási Bizottság
elnöke helyettesíti

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

(4)A  Kerekasztal  döntéseit  (határozat)  nyílt  szavazással  hozza.  A  Kerekasztal  akkor
határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele jelen van. A
javaslat elfogadásához a jelenlevő szavazati joggal rendelkező tagok több mint a felének
igen szavazata szükséges.
A  Kerekasztal  ülései  nyilvánosak.  Az  ülések  időpontja  az  önkormányzat  honlapján
kerül közzétételre.

(5)A Kerekasztal  működésével  kapcsolatos  szervezési  és  ügyviteli  feladatok  ellátásáról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
jegyzője  gondoskodik. 

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a  rendelet 2012. október 1-jén lép hatályba.
5. § Hatályát veszti a Józsefvárosi Szociálpolitikai Kerekasztalról szóló 51/2004. (XII. 30.)

Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelete.

Budapest, 2012. szeptember 

Rimán Edina Dr. Kocsis Máté
      jegyző   polgármester
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INDOKOLÁS

A szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény 58/A.  §  (2)
bekezdése  szerint  a  2000  fő  feletti  lakosságszámú  települési  önkormányzat  helyi
szociálpolitikai  kerekasztalt  hoz  létre,  különösen  a  szolgáltatástervezési  koncepcióban
meghatározott  feladatok  megvalósulásának,  végrehajtásának  folyamatos  figyelemmel
kísérésére. 

Józsefvárosi Szociálpolitikai  Kerekasztalról  szóló 51/2004. (XII.30.)  számú önkormányzati
rendelet elfogadása óta eltelt  idő alatt a Józsefvárosban működő szociális és gyermekjóléti
intézményi ellátórendszer, valamint a jogszabályi háttér változásokon ment keresztül.

 Az önkormányzat  által  fenntartott  intézményekben  és  az  önkormányzattal  együttműködő
civil szervezetek tekintetében is több változás történt.   

A Józsefvárosi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai többek között a kerület életében jelenleg
aktívan  részt  vevő  civil  szervezetek,  melyek  szoros  és  közvetlen  kapcsolatban  állnak
Józsefváros  lakosságával,  ezért  fontos,  hogy  a  Szociálpolitikai  Kerekasztal  tagjaiként  a
kerületben  élők  számára  fontos  változásokban,  döntések  előkészítésében  szerepet
vállalhassanak. 

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