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2/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet 

A szociális- és gyermekvédelmi Szakmai Munka Fórumairól 

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 személyek szakmai feladatairól és működési 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet 15. § (6)–(8) bekezdései alapján a szociális 
és gyermekvédelmi szakmai munka XVIII. kerületi fórumairól az alábbi rendeletet alkotja: 

I. fejezet 

 A rendelet célja 

1. § Az önkormányzat közigazgatási területén a szociális- és gyermekvédelmi tevékenység, 
az ellátó rendszer működésének magas színvonalú biztosítása, és ennek érdekében a 
kapcsolat- és jelzőrendszer fejlesztése. 

A rendelet hatálya 

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel 
rendelkező: 

a) magyar állampolgárokra,  
b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltakra, 
c) letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, 
d) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre. 

II. fejezet 

Szociálpolitikai Kerekasztal 

3. § (1) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testülete e rendeletben, valamint az Önkormányzat egyéb szociális rendeleteiben 
meghatározott szociális gondoskodásban közreműködő szakemberei, illetve ezen feladatokat 
ellátó intézmények képviselői, valamint egyéb meghívott szakemberek részvételével 
Szociálpolitikai Kerekasztalt (továbbiakban kerekasztal) hoz létre. 

(2) A Kerekasztal szakmai testületi fórum, melynek feladata különösen a 
Szolgáltatástervzési Koncepció megalkotását és módosításait megelőző egyeztetés. A 
koncepció elkészítésének határideje 2004. december 31. melynek tartalmát az 
Önkormányzat két évenként felülvizsgálja. 
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(3) A Kerekasztal feladata különösen a Szolgáltatástervezési Koncepció megalkotását 
követően az abban meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos 
figyelemmel kísérése és az Önkormányzat felé az esetleges módosításokra történő 
javaslattétel. 

(4) A Kerekasztalnak véleményezési joga van a Szolgáltatástervezési Koncepció 
megalkotása és módosítása során, melyet az Önkormányzat lehetőség szerint figyelembe 
vesz. 

(5) A Kerekasztal megvitatja továbbá különösen a kerületi szociális szolgáltatások 
működtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, valamint az esetleges együttműködés 
kereteit, továbbá az egyes ellátotti csoportok (idősek, fogyatékosok, hajléktalanok, 
pszichiátriai és szenvedélybetegek, stb) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási 
formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. 

III. fejezet 

A Szociálpolitikai Kerekasztal résztvevői 

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, 
af) Budapest XVIII.kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 

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

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

ah) Egyesített Gondozási Szolgálat vezetője vagy az általa megbízott személy, 
ai) Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat vezetője vagy az általa megbízott személy, 
aj) Egyesített Bölcsődék Intézményének vezetője vagy az általa megbízott személy, 
ak) Családsegítő Szolgálat vezetője vagy az általa megbízott személy, 
al) Egészségügyi Szolgálat vezetője, vagy az általa megbízott személy, 

(2) Tanácskozási joggal résztvevők: 
a) fővárosi szakértői körből: 

aa) a Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal felkért képviselője. 
b) Érdekvédelmi szervezetek, civilszervezetek, alapítványok és társadalmi szervezetek 

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

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

megbízott személy, 
bc) a XVIII. kerületi Nagycsaládosok Egyesülete (Pestszentlőrinci-Pestszentimrei 

Csoportok képviselői), 
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bd) XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület vezetője vagy az általa 
megbízott személy, 

be) XVIII. kerületi Mentalhygiénes Központ vezetője vagy az általa megbízott 
személy, 
c) ÁNTSZ XVIII-XIX. Kerületi Intézet1 vezetője, 
d) Budapesti Rendőrfőkapitányság XVIII. kerületi Kapitányság vezetője, vagy 

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

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

 IV. fejezet 

A Kerekasztal működése 

5. § (1) A Kerekasztal üléseit a polgármester hívja össze. Az alakuló ülést jelen rendelet 
hatályba lépését követő három hónapon belül kell összehívni. Az alakuló ülés dönt a 
Kerekasztal ügyrendjéről, amelyről a megjelentek egyszerű szótöbbséggel határoznak. 

(2) A Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart.  
(3) A polgármester gondoskodik a Kerekasztal működésével kapcsolatos szervezési és 

ügyviteli feladatok ellátásáról. 
(4) A Kerekasztal ülésén a szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbséggel, 

határozati formában döntenek. A Kerekasztal akkor határozatképes, ha a szavazati joggal 
rendelkező tagok fele plusz 1 fő jelen van. 

(5) A Kerekasztal tanácskozásairól jegyzőkönyv készül, amely alapján a Képviselõ-
testületet a soron következő ülésén tájékoztatni kell az elhangzottakról, illetve a hozott 
határozatokról  

(6) A Kerekasztal ülései nyilvánosak. 

V. fejezet 

Helyi Gyermekédelmi Tanácskozás 

6. § (1) Budapest, XVIII. kerület Pestszentlõrinc-Pestszentimre Képviselõ-testülete a 
gyermekvédelmi tevékenység, a jelzőrendszer, valamint a gyermekjóléti alapellátások 
megfelelő színvonalú biztosítása, illetve a kapcsolatrendszer fejlesztése érdekében Helyi 
Gyermekvédelmi Tanácskozást (továbbiakban Tanácskozás) szervez. A Tanácskozáson a 
meghívottak áttekintik a kerületi gyermekjóléti alapellátásnak valamennyi formáját és szükség 
szerint javaslatot tesznek működésük javítására. 

(2) A Tanácskozás évente egy alkalommal március 31-ig kerül megrendezésre, melyet az 
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat szervez. 

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

a) a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
polgármesterét,  

                                                 
1 A 15/2007. (V.02.) sz. rendeletmódosítás alapján az ÁNTSZ új neve: ÁNTSZ XVIII-XIX. Kerületi Intézet 
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b) a szakterület felügyeletét ellátó alpolgármestert, 
c) a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat jegyzőjét, 
d) Szociális Bizottság elnökét és elnökhelyettesét, az Egészségügyi és 

Környezetvédelmi Bizottság elnökét, az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság 
elnökét;  

e) Vöröskereszt XVIII. kerleti Szervezetének vezetőjét, 
f) a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal Szociális- Egészségügyi és Gyermekvédelmi Iroda vezetőjét, és 
irodavezető-helyettesét, Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ijfúsági Iroda vezetőjét; 

g) XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal vezetőjét, 
h) gyermek és ifjúságvédelmi koordinátort, 
i) Budapest XVIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat vezetőjét, 
j) Budapest XVIII. kerületi Védőnői Szolgálat vezetőjét,  
k) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 

Családsegítő Szolgálat vezetőjét, 
l) Budapest XVIII. kerületi Házi Gyermekorvosi Szolgálat vezetőjét, 
m) Budapest XVIII. kerületi közoktatási intézmények gyermekvédelmi felelőseit, 
n) Budapest XVIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjét, 
o) Budapest XVIII.-XIX. kerületi Ügyészség vezetőjét, 
p) Budapest XVIII.-XIX. kerületi Bíróság vezetőjét, 
q) a témában érintett társadalmi szervezetek, egyházak képviselőit, 
r) ÁNTSZ XVIII-XIX. Kerületi Intézet2 vezetőjét, 
s) Mentalhygiénes Központ vezetőjét, 
t) pártfogó felügyelőt, 
u) a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény, a Nevelési Tanácsadó 

igazgatóját, 
ü) az Iskolaigazgatói, az Óvodavezetői és a Roma Gyermekek Nevelését, Oktatását 

Segítő Pedagógusok Munkaközösségének vezetőit. 
(4) A Tanácskozáson résztvevők a témában készített írásos összefoglaló anyagot, 
valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit megtárgyalják. A 
tanácskozásról, figyelembe véve az átfogó értékelést, jegyzőkönyvet kell  készíteni. A 
Tanácskozáson készült jegyzőkönyv részét képezi a kerületi éves gyermekvédelmi 
jelentésnek. A jegyzőkönyv tartalmáról, valamint a Gyermekvédelmi Tanácskozás 
munkájáról a Képviselõ-testületet  a Tanácskozást követő ülésén tájékoztatni kell. 

VI. fejezet 

Hatályba lépés, záró rendelkezések 

7. §  Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
Budapest, 2004. január 29. 
 

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

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

Általános indokolás 

A többször módosított 1993. évi III. törvény (Sztv.), valamint a többször módosított 1997. évi 
XXXI. törvény (Gyvt.) illetve a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési 
feltételeiről szóló többször módosított 15/1998. (IV. 30.) sz. NM rendelet rendelkezéseinek 
megfelelően olyan szakmai fórumokat kell létrehozni a települési önkormányzatnak, melyek 
elősegítik a magasabb, tartalmasabb színvonalú szakmai munkát a szociális- és 
gyermekvédelmi ellátó rendszerében. 
A széleskörű fórumokon lehetőség nyílik a kerületi szociális és gyermekvédelmi 
tevékenységek elemzésére, a problémák feltárására, s azok kezelésére, megoldására, amely a 
hatékonyabb szakmai munkát alapozza meg. 

Részletes indokolás 

1. §-hoz Az EU csatlakozást megelőzően a jogharmonizációs folyamatok eredményeképpen 
az Európai Szociális Karta elveinek érvényesülése figyelhető meg a magasabb szintű 
jogszabályokban. A helyi önkormányzati rendeletet a magasabb szintű jogszabályokhoz 
igazítva alkotja meg a Képviselõ-testület arra a kiemelten fontos feladatra, hogy a szociális és 
gyermekvédelmi tevékenység még magasabb színvonalon valósuljon meg.  

2. §-hoz A rendelet hatálya kiterjed mindazokra a természetes személyekre, akikre a 
magasabb szintű jogszabály kötelezően kiterjeszti. A jogszabály módosítás következtében az 
Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, tartózkodásáról 
szóló 2001. évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó 
külföldi állampolgárokra is ki kell terjeszteni a rendelet hatályát. 

3. §-hoz A Szociálpolitikai Kerekasztalt kell létrehozni a 2000-nél nagyobb lakosságszámú 
önkormányzatok területén a szociális intézmények működésének, valamint a szociális 
gondoskodásban közreműködő szakemberek munkájának megsegítésére, továbbá a magas 
szakmai  színvonalú egyeztetés, információ áramlás megteremtésére. A Szolgáltatástervezési 
Koncepció elkészítésének jogszabályi kötelezettsége a Szociálpolitikai Kerekasztal munkáját 
is meghatározza. Rendelkezünk a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról, meghatározva 
annak feladatát és működését. 

4. §-hoz A Szociálpolitikai Kerekasztal résztvevői közé meg kell hívni azokat a 
személyeket, akiket a magasabb szintű jogszabály előír. Jelen rendelet a meghívottak körét 
bővítette azon személyekkel, akik a kerületben szociális munkát végeznek, illetve 
elősegíthetik a magasabb szinvonalú szakmai munka elvégzését. 

5. §-hoz A Szociálpolitikai Kerekasztal működését, valamint üléseinek rendszerességét a 
polgármester köteles biztosítani. Működési rendjét viszont saját maga alakítja ki. A 
Kerekasztal alakuló ülésén köteles az ügyrendjéről határozni. 

6. §-hoz Az évente kötelezően összehívott Gyermekvédelmi Tanácskozás elősegíti a 
gyermekjóléti alapellátás fejlődését, a gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek 
együttműködését, továbbá a jelzőrendszer összehangolt működését. A Gyermekvédelmi 
Tanácskozáson részt vesznek mindazon személyek, szervezetek vezetői, valamint civil és 
társadalmi szervezetek munkatársai, akik magasabb szintű jogszabály értelmében kötelesek 
részt venni, illetőleg a kerületben a gyermekvédelmi munkát tevékenységükkel segítik. 
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7. §-hoz A magasabb szintű jogszabály értelmében a Gyermekvédelmi Tanácskozást 2004. 
március 31-ig össze kell hívni. Jelen rendelet hatályba lépését e kötelezettség meghatározza. 

 
Budapest, 2004. január 29.  

 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 

j e g y z ő polgármester 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. február 3. 
 
 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                 j e g y z ő 
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