Ócsa Város1 Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2004.(XII.23.)sz.ÖK.rendelete2
a szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról és működtetéséről
Ócsa Város3 Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B § /2/bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet célja, hogy a szociális törvényben (továbbiakban: SZTV) kapott felhatalmazás
alapján létrehozza és
helyileg szabályozza az Ócsai
Szociálpolitikai Kerekasztal
/továbbiakban: Kerekasztal/ feladatait, a résztvevők körét, az ülések gyakoriságát.
2.§
A Kerekasztal feladata:4
a) a szolgáltatás-tervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának,
végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése,
b) a helyi igények felméréséhez, a szakterületéhez tartozó ellátások fejlesztéséhez, a
szolgáltatás-tervezési koncepció elkészítéséhez adatok szolgáltatásával történő
segítségnyújtás,
c) a szolgáltatás tervezési koncepció végrehajtása érdekében elfogadott képviselőtestületi döntések végrehajtásának figyelemmel kisérése,
d) az egyes ellátotti csoportok helyzetének vizsgálata a szolgáltatás-tervezési
koncepcióban meghatározott feladatok időarányos teljesítésével összefüggésben.
3.§
(1) A Kerekasztal alakuló ülését a rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül a
Polgármester hívja össze. Az alakuló ülés dönt a Kerekasztal ügyrendjéről.
(2) A Kerekasztal szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik.
(3) A Kerekasztal üléseit a Polgármesteri Hivatal helyiségében tartja.
(4) A Kerekasztal ülésén szavazati joggal rendelkező tagok határozati formában döntenek.
A Kerekasztal akkor határozatképes, ha szavazati joggal rendelkező tagok többsége
jelen van. Az érvényes határozathoz a megjelent és a szavazásban résztvevők egyszerű
szótöbbsége szükséges.
(5) A Kerekasztal a végzett tevékenységéről beszámol a Képviselő-testületnek. Ennek
kapcsán tájékoztatást ad a szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata keretében a
meghatározott feladatok időarányos végrehajtásáról, illetve a felmerült kérdések
lehetséges kezelési módjáról.
(6) A Kerekasztal ülései nyilvánosak.
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4.§5
(1) A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai:
a) Ócsa Város Polgármestere vagy az általa megbízott személy,
b) Ócsa Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke,
c) az ócsai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője,
d) Kollegiális vezető háziorvos,
e) Védőnői Szolgálat képviselője,
f) Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesületének vezetője,
g) Évgyűrű Nyugdíjas Klub vezetője.
(2) A Kerekasztal tanácskozási joggal rendelkező, meghívott tagjai Ócsa Város
Önkormányzat Képviselő-testületének képviselői.
(3) A tagokat díjazás nem illeti meg.
5.§
Ezen rendelet 2005. január 1-én lép hatályba.
Dönti Károly
polgármester
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Dr.Szabó György
jegyző

