
Monostorpályi Község Önkormányzatának  
 

2/2009. (III.06.)  KT.  rendelete 
 

a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról 
 
 
Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében és a 
37/A. § (1) bekezdésben  kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Monostorpályi Község Önkormányzata Szociálpolitikai Kerekasztalt (továbbiakban: 
Kerekasztal) hoz létre, melynek feladata: 
 

a. szociálpolitikai helyi koncepció véleményezése, 
b. szolgáltatási típusok, formák, rendszerek értékelése, elemzése, 
c. a szolgáltatástervezési koncepció előkészítése, a benne foglalt feladatok 

megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése, módosítások 
javaslata, 

d. javaslatok tétele a képviselő-testület felé 
e. éves foglalkoztatási terv véleményezése. 

 
 

A Kerekasztal résztvevői 
 

2. § 
 
(1) A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagjai: 
 

- Monostorpályi Község Önkormányzatának Polgármestere 
- Hosszúpályi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője  
- Gondozási Központ vezetője  

 
 
(2) A Kerekasztal tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottak:  
 

- Monostorpályi Község jegyzője 
 

A Kerekasztal működése 
 

3. § 
 

1) A Kerekasztal elnöke: Monostorpályi Község polgármestere. 
2) A Kerekasztal legalább évente egy ülést tart. 
3) A Kerekasztal ülésével kapcsolatos adminisztratív teendőket (meghívók kiküldése, 

jegyzőkönyv-vezetés, határozatok megszövegezése és aláíratása) ellátja: 
Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala  

4) A Kerekasztal ügyrendjében bővítheti a tanácskozási joggal meghívottak körét. 



5) Határozat-képesség: A Kerekasztal ülésén szavazati joggal rendelkező tagok 
határozati formában döntenek. A Kerekasztal határozatképes, ha a szavazati joggal 
rendelkező tagok több, mint a fele jelen van. 

6) A határozatok érvényessége: ha a megjelent és szavazásban résztvevők egyszerű 
szótöbbsége – több mint a fele – elfogadja. 

7) A tagok díjazása: a Kerekasztal tagjait díjazás nem illeti meg. 
8) Az ülések nyilvánossága: nyilvánosak, személyi ügyek tárgyalása esetén zárt ülés 

elrendelhető. 
9) A tagok jogai: a tagoknak észrevételezési, javaslattételi, egyetértési, szavazati joga 

van. 
10) A tanácskozási joggal rendelkezők jogai: észrevételezési, javaslattételi jogok. 
11) A Kerekasztal végzett tevékenységéről – lehetőleg a település gyermekvédelmi 

helyzetét értékelő testületi ülés alkalmával - beszámol a Képviselő-testületnek a 
meghatározott feladatok időarányos végrehajtásáról, illetve a felmerült kérdések 
lehetséges kezelési módjáról. 

 
 

Záró rendelkezés 
 

4. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Monostorpályi, 2009. március 05. 
 
 
 VÁGÓ ANDRÁS SK. DR. BERÉNYI ATTILA SK. 
 polgármester jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 2/2009. (III.06.) rendelete 2009. március 06-án 
kihirdetésre került. 
  
Monostorpályi, 2009. március 06. 
 
 
 DR. BERÉNYI ATTILA SK. 
 jegyző 
 


