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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület december 20-I ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/201 1.(XII.3l.) Korm. rendelet
módosítása, az államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
68/20l3.(X1L29.) NOM rendelet, a Mezőberény címere és zászlója használatáról szóló
I 11l999.(V.25.) MÖK sz. rendeletet, a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
12/201 l.(III.29.) számú önkormányzati rendelet és a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátásokról szóló 10)2011. (111.29.) sz. önkormányzati rendelet módosítása szükségessé tette a
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatának felülvizsgálatát és módosítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja
cl a mellékelt rendelet-tervezetet.

Mezőberény, 2014. január 15.

Zolnai Magdolna
titkársági referens





Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

..../2014.(....) önkormányzati rendelete

a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési

Szabályzatáról szóló 57/2012.(XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Mezőberény Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 53. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli cl:

1.*

A Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 57/2012.(X[I. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.
(3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A címer, logó és a zászló( továbbiakban: jelkép) rajzát az SZMSZ 1. melléklete
tartalmazza

(4) A jelképek használatáról a képviselő-testület külön rendeletben rendelkezik.”

2.

A Rendelet 2 -a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az Önkormányzat logója: A logó alapja a „Mezőberény” város barna felirata, melynek
betűtípusa a honlap fejlécének betűtípusával megegyező. A felirat első és utolsó betűje körbe
öleli a Mezőberény központjában álló Várady Sándor: „Népek barátsága’ című szobrot
szimbolizáló rajzot. A Mezőberény felirat alatt a „Három nemzetiség számtalan lehetőség”
felirat található ugyancsak barna színnel. A logó szükség esetén kiegészül a logó színével
megegyező „5650. Mezőberény, Kossuth tér 1.” felirattal.”

3.

A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

4.

A Rendelet 2. sz. melléklet helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

5.

A Rendelet 3. sz. melléklet A) alcímének 9. és 27.pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Engedélyezi a város címerének, logójának és zászlójának a fenti rendelkezések szerinti
felhasználását,alkalmazását vagy forgalomba hozatal céljából történő előállítását.”
„27. Szociális ellátási ügyekben átruházott hatáskörben dönt:

önkormányzati segély
a.) eseti jellegű önkormányzati segély (Szt. 45 (1) bekezdés),
b) kölcsön formájában nyújtott önkormányzati segély (Szt. 45 (1) bekezdés)”



6.
A Rendelet 3. sz. melléklet B) alcímének helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.) A Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörgyakorlásába tartozó ügytípusok:
méltányossági ápolási díj (Szt. 43!B (1) bekezdés)

2.)Az önkormányzat éves költségvetésében meghatározott keretek között
a) természetbeni juttatás:

aa,) a gyermekintézmények étkezési térítésének közvetlenül az intézmények által
kezdeményezett és javasolt díj kedvezményének megállapítása

ab) helyközi járatú autóbusz helyi közlekedésre vonatkozó tanulóbérletének
támogatása

b) a 4. (l)-(2) bekezdésében meghatározott esetekben a visszatzetés elrendelése, vagy
annak méltányosságból való elengedése.”

7.

A Rendelet 5. sz. melléklet helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.

8.

A Rendelet 3.sz. tiggeléke helyébe e rendelet I. sz. iggeléke lép.

9.

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

Mezőberény, 2014. január 27.

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgármester jegyző



1.sz. melléklet a 12014. (.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény címere



Mezőberény zászlója



Hdrom nenzetise
számtalan 1ehetőse

Mezőberény logója



2.sz. melléklet a ./2O14.(.) sz. önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzata önként vállalt feladatai

1.) Polgármesteri Hivatal:
- Közterület rendjének fenntartása: rnezőőri őrszolgálat, és közterület felügyelet
- Mezőőri őrszolgálat, lakossági telefon kiadások tovább számlázása
- Rendszeres szociális segély, helyi rendelet alapján
- Gyermekétkeztetés (önkormányzati segély)
- Autóbusz közlekedés
- Apolási díj: rnéltányossági
- Onkormányzati segély
- Városi rendezvények támogatása
- Egyéb külkapcsolatok finanszírozása támogatás
- Onkormányzati támogatás biztosítása egyéb szervezeteknek
- Helyi védelem alatt álló épületek megóvásának elősegítésére támogatás
- Falugondnoki. tanyagondnoki szolgáltatás

2.) Orlai Petrics Sorna Kulturális Központ:
- Könyvkiadás
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- Egyéb kiadói tevékenység
- Hangfelvétel készítése, kiadása
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbe adása, üzemeltetése
- M..n.s. egyéb oktatás
- Előadóművészeti tevékenység
- Múzeumi tevékenység

3.) Városi Közszolgáltató Intézmény:
- Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás (Kistérségi busz üzemeltetése)
- IJdülői szálláshely szolgáltatás
- Szabadidős park, fördő és strandszolgáltatás (Kálmán Fürdő, Piknik-park)
- Nem lakóingatlan bérbeadása
- Piac és vásárcsarnok üzemeltetés

4.) Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat:
- Otthoni (egészségügyi) szakápolás
- Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
- Fiziotherápiás szolgáltatás
- Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
- Demens betegek bentiakásos ellátása
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Támogató szolgálat
- Adósságkezelési szolgáltatás



3. melléklet a 5/20]4.(I.28.) sz. önkorímmnvzciti re;ideIethe

Mezó’berénv Város Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított intézmények
vayonnyiíatkozat-tételre kötelezett vezetőinek jegyzéke

1. Mezőberény Város Óvodai Intézménye vezetője
2. Orlai Petrics Sorna Kulturális Központ igazgatója
3. Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója
4. Városi Hurnánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója



].sz. fiigelék a 5/2014.(I.28.) sz. önkornzáiivzari rendelethez

Meó’berénv Város Önkormánvzatakormónyzati fiiikciói

kormányzati funkció kormányzati funkció elnevezése

01 I I 30 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

O 1 I 140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok

igazgatási tevékenysége

013350 Az önkormányzati vagyonnal való

gazdálkodással kapcsolatos feladatok

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

031030 Közterület rendjének fenntartása

045 120 Ut, autópálya építése

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

047410 Ár-és helvízvédelemmel összefüggő

tevékenységek

05 1030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes

(ömlesztett) begyűjtése. szállítása, átrakása

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása.

átrakása

05 1060 Veszélyes hulladék kezelése. ártalmatlanítása

052020 Szennyvíz gyűjtése. tisztítása. elhelyezése

064010 Közvilágítás

066020 Város-. községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység

és támogatása

081043 Iskolai. diáksport-tevékenység és támogatása

081045 Szahadidősport- (rekreációs Sport-) tevékenység

és támogatása

096010 Ovodai intézményi étkeztetés

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának

biztosítása

101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek

részére

102021 időskorúak, demens betegek tartós hentiakásos

ellátása

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

106020 Lakásfenntartással. lakhatással összefüggő

el]átások

107052 Házi segítségnyújtás

I 07053 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

091 140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0721 12 Háziorvosi ügyeleti ellátás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram


