Gyömrő Város Önkormányzatának
8/2006. (VI.29.) sz. rendelete
a Szociális Kerekasztalról

Gyömrő Város Önkormányzata a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló,
többször módosított 1993. évi III. törvény 58/B. §-a alapján kapott felhatalmazása alapján a
következő rendeletet alkotja.

1. §

Gyömrő Város Képviselő-testülete jelen rendeletben meghatározott feltételekkel a – Szociális
törvény alapján – Szociális Kerekasztalt hoz létre.
Feladata:
a.)
b.)

javaslattétel a korábban elkészített és elfogadott Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepcióban megfogalmazott feladatok ellátására,
egyes ellátotti csoportok helyzetének áttekintése.

2. §

A Kerekasztal szavazattal rendelkező tagjai:
- polgármester, aki egyben a Kerekasztal elnöke,
- alpolgármester,
- a Szociális és Egészségügyi Bizottság mindenkori elnöke és egy általa kijelölt bizottsági
tag,
- az Ügyrendi és Jogi bizottság mindenkori elnöke,
- a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Gazdálkodási Irodájának vezetője,
- a polgármester felkérése alapján a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és Nevelési
Tanácsadónál dolgozó egy fő jogi képviselő,
- a polgármesteri felkérése alapján a szociális igazgatás és ellátás területén legalább 5
éves szakmai gyakorlattal rendelkező egy fő köztisztviselő.

3. §

A Kerekasztal ülésén tanácskozási joggal szereplő állandó meghívott személyek:
- az önkormányzat Szt. hatálya alá tartozó, feladatát ellátó intézmények vezetői,
- Gyömrő Város Polgármesteri Hivatal jegyzője, vagy annak meghatalmazása útján
képviselője,
- Gyömrő Város Gyámhivatalának vezetője, vagy annak meghatalmazása útján
képviselője.

2
4. §

(1)

A Kerekasztal alakuló ülését a rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül meg kell
tartani.

(2)

Az alakuló ülést a polgármester hívja össze meghívó kiküldésével.

(3)

Az alakuló ülésen a Kerekasztal dönt az ügyrendről.

(4)

A polgármester gondoskodik a Kerekasztal üléseinek megszervezéséről, a napirendek
előterjesztéséről, továbbá az ügyviteli feladatok ellátásáról.

5. §

(1)

A Kerekasztal szükség szerint ülésezik, de évente legalább két alkalommal.

(2)

A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai minden kérdésről határozattal
döntenek.

(3)

A Kerekasztal akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező személyek
legalább 50%-a + 1 fő jelen van. A döntéshez többségi szavazat szükséges.

6. §

A Kerekasztal a tevékenységéről évente egyszer beszámol a képviselő-testületnek.
Beszámolásának időpontját a képviselő-testület határozza meg.

7. §

Jelen rendelet a kihirdetésétől számított 15 napon belül lép hatályba.
Gyömrő, 2006. június 26.

Gyenes Levente
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2006. június 29.

Varga Ernő
jegyző

