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23/2004. (V. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzati rendelet  

A szociális és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló 
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 (Sztv.)58/B.§ (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás és a Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint a személyek szakmai feladatairól és működési 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet 15. § (6) – (8) bekezdései alapján az alábbi 
rendeletet alkotja. 

1. § A szociális és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól szóló 2/2004. (II. 03.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: alaprendelet) 4. § helyébe az alábbi szabályozás lép: 

4. § (1) A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai: 
a) a szociális intézmények fenntartói köréből: 

aa) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
polgármestere, aki egyben a Kerekasztal elnöke, illetve az általa megbízott személy, 

ab) Az önkormányzat jegyzője, vagy az általa megbízott személy, 
ac) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-

testülete Szociális Bizottságának elnöke és elnökhelyettese, 
ad) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-

testülete Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottságának elnöke és elnökhelyettese, 
ae) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-

testülete Lakásügyi Bizottságának elnöke vagy elnökhelyettese, 
b.) fővárosi szakértői körből: 

ba.) a Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal felkért képviselője 
c) érdekvédelmi szervezetek, civil szervezetek, alapítványok és társadalmi szervezetek 

képviselői köréből: 
ca) Magyar Vöröskereszt XVIII. kerületi Szervezetének vezetője vagy az általa 

megbízott személy, 
cb) Hajléktalanokat képviselő Tiszta Forrás Alapítvány vezetője vagy az általa 

megbízott személy, 
cc.) Diótörés Alapítvány kuratóriumának elnöke, vagy az általa megbízott személy 

(2) Tanácskozási joggal résztvevők köréből: 
a) Budapest XVIII.kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Iroda vezetője vagy az általa 
megbízott személy, 

b) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal Koordinációs és Integrációs Titkárságának vezetője, 

c) Egyesített Gondozási Szolgálat vezetője vagy az általa megbízott személy, 
d) Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat vezetője vagy az általa megbízott személy, 
e) Egyesített Bölcsődék Intézményének vezetője vagy az általa megbízott személy, 
f) Családsegítő Szolgálat vezetője vagy az általa megbízott személy, 
g) Egészségügyi Szolgálat vezetője, vagy az általa megbízott személy, 
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h) a XVIII. kerületi Nagycsaládosok Egyesülete (Pestszentlőrinci-Pestszentimrei 
Csoportok képviselői), 

i) XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület vezetője vagy az általa megbízott 
személy, 

j) XVIII. kerületi Mentalhygiénes Központ vezetője vagy az általa megbízott személy, 
k.) ÁNTSZ XVIII-XIX. Kerületi Intézet1 vezetője, 
l) Budapesti Rendőrfőkapitányság XVIII. kerületi Kapitányság vezetője, vagy 

gyermekvédelmi megbízottja, továbbá  
m) a Gyermekvédelmi Felelősök Munkaközössége és a Roma Gyermekek Nevelését, 

Oktatását Segítő Pedagógusok Munkaközössége vezetője 
n) a polgármester által meghívott,  a tárgyalt szakterület szakembere. 

2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) Az alaprendelet jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban 

maradnak. 
Budapest, 2004. április 29. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

Indokolás 

A korábbi rendelet 4.§-ában került szabályozásra a Kerekasztal személyi összetétele és a 
szavazati, illetve tanácskozási joggal való részvétel. A szakmai munka hatékonyabbá tétele 
érdekében szükséges a Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal képviselőjének, illetve a 
kerületben fenntartói jogosítványokkal rendelkező érdekvédelmi szervezetek, alapítványok, 
civil szervezetek és társadalmi szervezetek képviselői számára a szavazati jog biztosítása. 
Evvel a szabályozással lehetővé vált, hogy valamennyi fenntartó szervezet képviselője 
szavazati joggal vegyen részt a Kerekasztal munkájában.  
Az előzetes egyeztetéseken kialakult álláspontokat, illetve a szakmai véleményeket a 
tanácskozási joggal rendelkezők továbbra is megfelelő jogosítványok birtokában tudják 
képviselni. 
Budapest, 2004. április 29. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. május 04. 
 
 

    Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                                   jegyző 
  
 

                                                 
1 A 15/2007. (V.02.) sz. rendeletmódosítás alapján az ÁNTSZ új neve: ÁNTSZ XVIII-XIX. Kerületi Intézet 
 


