
MÓDOSÍTÓ  RENDELET

 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Képviselő-testületének 5/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelete

A szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló 
8/2010. (III.01.) önkormányzati rendelettel, 11/2009. (III. 01.) önkormányzati rendelettel,  69/2006.(XI. 28.) 

önkormányzati rendelettel, 23/2004.(V. 04.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2004. (II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló  1993.  évi  III.  törvény  58/B.  §  (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló 2/2004. (II.03.) 
önkormányzati  rendelet  (a továbbiakban:  Rendelet)  4.  § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai:
a szociális intézmények fenntartói köréből:)

„ac)  Budapest  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzat 
Képviselő-testülete  Népjóléti  Bizottságának  elnöke  és  alelnöke,  vagy  az  általuk 
megbízott személyek.”

(2)  A Rendelet 4. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:

(A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai:
érdekvédelmi  szervezetek,  civil  szervezetek,  alapítványok  és  társadalmi  szervezetek  

képviselői köréből:)
„cb)  Tiszta  Forrás  Alapítvány  kuratóriumának  elnöke  vagy  az  általa  megbízott 

személy,”
(3)  A Rendelet  4.  §  (2)  bekezdés  f)  és  k)  pontja  helyébe  a  következő  rendelkezések 

lépnek:
(Tanácskozási joggal résztvevők köréből:)
„f) Budapest XVIII. kerület Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója vagy 

az általa megbízott személy,
k)  Budapest  Főváros  Kormányhivatala  Budapest  XVIII.-XIX.  kerületi 

Népegészségügyi Intézet vezetője,”

2. §  A rendelet  6. § (3) bekezdés d), f) és r) pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:

(A Tanácskozásra meg kell hívni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  
szóló 1997. évi XXXI. törvény 17.§ (1) bekezdésével összhangban a:)

„d) Budapest XVIII. kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat  Képviselő-
testülete  Népjóléti  Bizottságának  elnökét  és  alelnökét,  valamint  az  Oktatási, 
Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnökét,

f) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal Humánszolgáltatási Iroda vezetőjét, és irodavezető-helyettesét,

r) Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest XVIII.-XIX. kerületi Népegészségügyi 
Intézet vezetőjét,”
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3. § A Rendelet 
a) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „Szociális és Gyermekvédelmi Iroda” szövegrész 

helyébe a „Humánszolgáltatási Iroda” szöveg;
b) 4. § (2) bekezdés e) pontjában az „Egyesített Bölcsődék Intézményének” szövegrész 

helyébe az „Egyesített Bölcsődék” szöveg 
lép.

4. § Hatályát veszti a Rendelet 3. § (6) bekezdése, a 4. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja, 
valamint a 4. § (2) bekezdés b) pontja.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon 2011. március 9.-én lép hatályba.

Budapest, 2011. március 3.

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.
címzetes főjegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet módosítását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 2011.  január  1.  napjától  hatályba  lépett  változása,  a  Szociálpolitikai  Kerekasztal, 
valamint  a  Helyi  Gyermekvédelmi  Tanácskozáson  résztvevők  körének  kiegészítése, 
pontosítása, valamint  a  Polgármesteri  Hivatal  szervezeti  felépítésének  változása tette 
indokolttá.

Részletes indokolás

1.  §,  2.  §  és  3.  §-hoz: a  Szociálpolitikai  Kerekasztal  és  a  Helyi  Gyermekvédelmi 
Tanácskozáson résztvevők köre a jogszabályi változásoknak megfelelően pontosításra került.

Az  érdekvédelmi  szervezetek,  civil  szervezetek,  alapítványok  és  társadalmi  szervezetek 
képviselői  köréből  a  Kerekasztal  tanácskozási  joggal  résztvevők  köre  bővül  a  Budapest 
XVIII.  kerület  Városüzemeltető  Nonprofit  Kft.  ügyvezető  igazgatójával  vagy  az  általa 
megbízott személlyel.

A  Képviselő-testület  2010.  november  18.  napján  megtartott  ülésén  1432/2010.  (XI.18.) 
számú határozatával döntött a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének módosításáról. A 
Szociális  és  Gyermekvédelmi  Iroda,  valamint  a  Városüzemeltetési,  Intézményirányítási  és 
Koordinációs Iroda egyes részei a Humánszolgáltatási Irodába integrálódtak 2011. január 1. 
napjától, ezért szükséges a változások átvezetése a rendeletben.

4. § és 5. §-hoz:  a hatályát  vesztő jogszabályhelyekről,  valamint  jelen rendelet  hatályba 
lépéséről rendelkezik.

Budapest, 2011. március 3.

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.
címzetes főjegyző

Ughy Attila s.k.
polgármester

A kihirdetés dátuma: 2011. március 8.

dr. Váczi – Balogh Zsuzsanna 
Címzetes Főjegyző


