
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2009. (III. 30.) rendelete  

 

a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztalról 

 

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 

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 közfoglalkoztatási tervben és 

szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásainak, 

végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése. 

 

2.§ 

 

 

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

hónapjában ülést tart.  

 

(2) A Kerekasztal alakuló ülését először 2009. március hónapban a polgármester hívja össze. A 

Kerekasztal többi ülését az elnök hívja össze a meghívó kiküldésével.  

 

(3) A Kerekasztal ülésén a 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 

joguk van. A Kerekasztal üléseire az önkormányzati bizottságok üléseire vonatkozó 

szabályok az irányadóak.  

 

(5) A Kerekasztal tagjait díjazás nem illeti meg. 

 

(6) A Kerekasztal feladatai: 

a) Véleményezi az éves közfoglalkoztatási terv tervezetét, javaslatot tehet annak évközbeni 

módosítására,  

b) véleményezi a helyi önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójának tervezetét, 

javaslatot tehet a szolgáltatástervezési koncepció módosítására, 

c) véleményezi a szociális és gyermekvédelmi tárgyú szakmai koncepciókat, fejlesztési 

terveket, 

d) véleményezi a helyi szociális és gyermekvédelmi rendeletek tervezetét, 

e) szociálpolitikai szempontból véleményezi a helyi önkormányzat feladatát ellátó szociális és 

gyermekvédelmi intézmények és szolgáltatások munkatervét és éves beszámolóját, 

f) javaslatot tehet szociális és gyermekvédelmi tárgyú döntések meghozatalára, programok 

lebonyolítására, új módszerek alkalmazására és jogi szabályozásra, 

g) kezdeményezheti a helyi szociális szükségletek felmérését, javaslatot tehet a 

megvalósítására, 



h) értékeli, elemzi a szociális és gyermekvédelmi tárgyú jogszabályok hatályosulását, a 

szociális és gyermekvédelmi ellátórendszert, valamint a lakosság szociális helyzetével 

kapcsolatos kutatások eredményét. 

 

3.§ 

 

(1) A Kerekasztal összlétszáma 5 fő. A szavazati joggal rendelkező tagjainak névsorát e 

rendelet függeléke tartalmazza. 

 

(2) A Kerekasztal tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívott képviselői: 

- Napos Oldal Szociális Központ vezetője, 

- Családsegítő Szolgálat vezetője, 

- Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, 

- Pilisvörösvár Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézői. 

 

(3) A Kerekasztal tagjai az egyes napirendekhez kapcsolódóan szakértőket, további 

személyeket, szervezetek képviselőit is jogosultak meghívni. 

 

4.§ 

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is 

alkalmazni kell.  

 

 

Pilisvörösvár, 2009. március 26. 

 

 

 

 

 Gromon István dr. Krupp Zsuzsanna 

 polgármester jegyző 

 

 

 

Jelen rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 04.) rendeletének 45. §-a alapján kihirdetésre 

került Pilisvörösváron, 2009. március 30. napján. 

  

Pilisvörösvár, 2009. március 30. napján 

 

 dr. Krupp Zsuzsanna 

 jegyző 

 

 

 



 

FÜGGELÉK 

 

A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal szavazati joggal rendelkező elnökének és tagjainak 

névsora - 3. § (1)1 2 3 4 

 

A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal Elnöke: 

Dr. Fetter Gábor önkormányzati képviselő, SZEB elnök 

 

A Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: 

1. Dr. Lehrer Anita önkormányzati képviselő  

2. Mátrahegyi Erzsébet önkormányzati képviselő 

3. Kőrössy János önkormányzati képviselő  

4. Kovács Erzsébet szociálpolitikai ügyintéző 

                                                 
1 Elnök és tagok nevét módosította a 186/2010. (XI. 11.) Kt. sz. határozat 
2 Elnök és tagok nevét módosította a 14/2015. (II. 05.) Kt. sz. határozat 
3 Elnök és tagok nevét módosította a 37/2020. (II. 27.) Kt. sz. határozat 
4 Elnök és tagok nevét módosította a 179/2022. (XII. 15.) Kt. sz. határozat 


