
 
 
 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

35 /2004. (XII. 22.) Ök. rendelete 
a szociálpolitikai kerekasztal  létrehozásáról  

 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 58/B. §. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 
 

1. § 
 
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Szociálpolitikai kerekasztalt hoz 
létre.  
Feladata : 
- a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, 

végrehajtásnak folyamatos figyelemmel kísérése,  
- a szolgáltatástervezési koncepció végrehajtása érdekében elfogadott képviselő-testületi 

döntések megvalósulásának monitorozása,  
- az egyes ellátotti csoportok helyzetének vizsgálata a szolgáltatástervezési koncepcióban 

meghatározott feladatok időarányos teljesítésével összefüggésben.  
 

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

a)  Szociális intézmények fenntartói köréből:  
- Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Polgármestere, aki egyben a Kerekasztal 

elnöke, illetve az általa megbízott személy, 
- Szociális és Oktatási Bizottság elnöke,  
- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke,  
- Gondozási Központ Vezetője, 
- Kisebbségi Önkormányzatok Elnökei.  
b) Érdekvédelmi szervezetek képviselői: 
- Mozgássérültek Szervezetei, 
- Nyugdíjasok Baráti Köre,  
- A személyes gondoskodást nyújtó intézmények közalkalmazotti tanácsa vezetője 

(2) Tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottak képviselői:  
- Megyei ellátottjogi képviselő,  
- Megyei szociális alapellátási szakreferens,  
- Egyházi szervezetek képviselői, 
- Szociális szolgáltatást biztosító civil szervezetek képviselői,  
- Háziorvosok, házi gyermekorvos, 
- Védőnők. 

 
 
 
 

                                                        
1 Módosította a 24/2010.(XI.24.) Ök.rendelet 1.§. Hatályos 2010. november 24-től.  



 
 
 

 

II. fejezet 
 

3.§ 
 

A Kerekasztal működése  
 
(1) A Kerekasztal alakuló ülését a rendelet hatálybelépését követő egy hónapon belül a 

polgármester hívja össze. Az alakuló ülés dönt a Kerekasztal ügyrendjéről. A Kerekasztal 
szükség szerint de évente legalább egy ülést tart.  

(2) A Kerekasztal ülését a polgármester hívja össze a meghívó kiküldésével, illetőleg az 
ülésre szóló hirdetmény közzétételével, továbbá gondoskodik a Kerekasztal működésével 
kapcsolatos szervezési és ügyviteli feladatok ellátásáról.  

(3) A Kerekasztal ülésén szavazati joggal rendelkező tagok határozati formában döntenek. A 
kerek asztal akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok egyharmada 
jelen van. Az érvényes határozathoz a megjelent és szavazásban résztvevők egyszerű 
szótöbbsége szükséges. 

(4) A Kerekasztal végzett tevékenységéről beszámol a Képviselő-testületnek a 
Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata kertében a meghatározott feladatok 
időarányos végrehajtásáról, illetve a felmerült kérdések lehetséges kezelési módjáról  

(5) A Kerekasztal ülései nyilvánosak.  
(6) A Kerekasztal ügyrendjében bővítheti a tanácskozási joggal meghívottak körét.  

 
 

III. fejezet 
Záró rendelkezés 

 
4.§ 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

 
 
 
Medgyesegyháza, 2004. december 21. 
 
 
 
 
  Nagy Béla      Gácsér Béla 
  polgármester                     jegyző  
 
 
 

 
 
Záradék: a rendelet 2004. december 22-én kihirdetve. 
 
   
 Gácsér Béla 
  jegyző 

 


