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Borsodnádasd Város Önkormányzatának
- 8/2009. (III.27.) számú rendelete
a Borsodnádasdi Szociálpolitikai Kerekasztalról
A képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított
1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében rögzített felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja.
1. §
Az önkormányzat képviselő-testülete Szociálpolitikai Kerekasztalt (a továbbiakban:
Kerekasztal) hoz létre, amely az önkormányzat közigazgatási területén belül működik.
A Kerekasztal feladata:
-

a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának,
végrehajtásának 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.
I. A Borsodnádasdi Szociálpolitikai Kerekasztal résztvevői
2. §

(1) A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai:
a) Szociális intézmények fenntartói köréből, valamint a Borsodnádasdi szakértői körből:
-

Borsodnádasd város polgármestere,
A borsodnádasdi Idősek Szociális Otthonának vezetője,
helyi háziorvosok,
Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője,
a városban alkalmazott védőnők,
a helyi polgármesteri hivatal szociális ügyintézői,
a helyi polgármesteri hivatal gyámhivatalának vezetője.

b) Érdekvédelmi szervezetek képviselői:
-

Vasas Szakszervezeti Szövetség Borsodnádasdi Lakóterületi Szervezetének elnöke,
Idősek tanácsának elnöke.

(2) Tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottak képviselői:
-

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
ÁNTSZ Ózdi Intézetének vezetője,
Helyi Rendőrőrs vezetője,
A kerekasztal elnöke által meghívott egyéb személyek

II. A Kerekasztal működése
3. §
(1) A Kerekasztal alakuló ülését a rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül a
polgármester hívja össze. Az alakuló ülés dönt a Kerekasztal Ügyrendjéről. A kerekasztal
szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart. A Kerekasztal elnökét saját szavazati joggal
rendelkező tagjai közül választja.
(2) A Kerekasztal ülését az elnök 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
Kerekasztal akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 50 %-a plusz 1 fő
jelen van. Az érvényes határozathoz a megjelent és szavazásban résztvevők egyszerű
szótöbbsége szükséges.
(4) 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.
(5) A Kerekasztal ülései nyilvánosak.
III. Záró rendelkezés
4. §
(1) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Borsodnádasd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a 11/2007. (VI. 21.) számú és a 15/2007.(X.18). számú
rendeletei.

(2) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Borsodnádasd, 2009. március 26.

Papp Anna
polgármester

Burkovics Róbert
jegyző

Záradék: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (2) bekezdése alapján a
rendelet kihirdetésre került.
Borsodnádasd, 2009. március 27.

