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BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2013.(III.26.) önkormányzati
rendelete
(Tervezet)
Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(IV.11.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
Berzence Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, Berzence Nagyközség
Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (IV.11.)
önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:
1.§.
A rendelet 1.§.(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A képviselő-testület hivatalának neve: Berzencei Polgármesteri Hivatal
2.§.
A rendelet 2.§.(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Az önkormányzat pecsétje:
A képviselő-testület, az önkormányzat, a polgármester, a jegyző és a polgármesteri hivatal
kör alakú pecsétjén középen Magyarország címere van, a köríven pedig a következő felirat
olvasható:
a) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
b) Berzence Nagyközség Önkormányzata
c) Berzence Nagyközség Polgármestere
d) Berzence Nagyközség Jegyzője
e) Berzencei Polgármesteri Hivatal
3.§.
A rendelet 7.§.(1) bekezdése az alábbiakra változik:
A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok különösen:
a) településfejlesztés, településrendezés,
b) településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és
tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása
és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása),
c) közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmények
elnevezése,
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d) egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások,
e) környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása,
rovar- és rágcsálóirtás),
f) óvodai ellátás,
g) kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános, könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális
örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása,
h) szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások,
i) lakás- és helyiséggazdálkodás,
j) a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint
hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása,
k) helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás,
l) honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás,
m) a kistermelők, őstermelők számára –jogszabályban meghatározott termékeik –
értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is,
n) sport, ifjúsági ügyek,
o) nemzetiségi ügyek,
p) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában,
q) hulladékgazdálkodás
4.§.
A rendelet 7.§.(8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Önként vállalt önkormányzati feladatok az alábbiak:
a) helytörténeti emlékek gyűjtése, gondozása,
b) az általános iskolai tanulók tanulmányi eredményének fokozása érdekében
„Tanulmányi díj” alapítása,
c) alapítványok, egyesületek támogatása.
5.§.
A rendelet 9.§. (1) bekezdése az alábbiakra változik:
A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő, melyből 6 fő települési képviselő, 1 fő
polgármester. A képviselők névjegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.
6.§.
A rendelet 31.§.(2) bekezdése a következőkre változik:
A testületi ülésről 4 példányban kell jegyzőkönyvet készíteni.
Ebből:
a) az eredeti példányt a jegyző kezeli, melyet évente be kell köttetni,
b) egy példányt meg kell küldeni 15 napon belül a Somogy Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztályának,
c) egy példányt iktatni kell,
d) egy példányt (a zárt ülésről készült jegyzőkönyv kivételével) el kell helyezni a
nagyközségi könyvtárban.
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7.§.
A rendelet 35.§.(10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését jegyzőkönyve kell foglalni, amit meg kell
küldeni a Somogy Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának.
8.§.
A rendelet 38.§.(1) bekezdése az alábbiakra változik:
A polgármester – pályázat alapján határozott időre- a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.
9.§.
A rendelet 39.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre Berzencei Polgármesteri Hivatal elnevezéssel,
az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával, továbbá a nemzetiségi önkormányzat adminisztrációs
feladataival kapcsolatos teendők ellátására.
10.§.
A rendelet az alábbi 39/A.§-sal egészül ki:
Önkormányzati Főzőkonyha
(1) A képviselő-testület Önkormányzati Főzőkonyhát hoz létre a bölcsődés, óvodás,
általános iskolás korú gyermekek, valamint a munkahelyi étkeztetés, illetve szociális
étkeztetés ellátásának biztosítására.
(2) Az Önkormányzati Főzőkonyha az önkormányzat által eddig működtetett intézményi
konyhák egyesítéséből jön létre, azoknak jogutódja.
(3) Az Önkormányzati Főzőkonyha közvetlenül önkormányzathoz rendelten, szakfeladati
rendben működik.
(4) Az Önkormányzati Főzőkonyha részére a képviselő-testület 8 fős közalkalmazotti
státuszt biztosít feladatainak ellátására a következő megosztásban. Élelmezésvezető
1 fő, szakács 4 fő, konyhai kisegítő 3 fő.
(5) Az Önkormányzati Főzőkonyha közalkalmazotti foglalkoztatottai felett valamennyi
munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja.
(6) Az Önkormányzati Főzőkonyha részletes működési rendjét, az ahhoz szükséges
feltételek meghatározását a Szervezeti és Működési Szabályzatuk rögzíti.
11.§.
Az önkormányzati törzskönyvi nyilvántartásból az alábbi szakfeladatok kerülnek törlésre.
-

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
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-

841352 Mezőgazdasági támogatások
882112 Időskorúak járadéka
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása
12.§.

A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
13.§.
E rendelet 2013. április 1-én lép hatályba. A hatálybalépését követő második napon hatályát
veszti.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Berzence, 2013. március 21.

Kovács Zoltán
polgármester

Cseh István
jegyző
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1. melléklet a …../2013.(III.26.) önkormányzati rendelethez

Települési képviselők jegyzéke

KOVÁCS ZOLTÁN

POLGÁRMESTER

DERGEZ GYÖRGY

ALPOLGÁRMESTER

KESZERICZE ISTVÁN

TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ

KOVÁCS RÓBERT

TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ

PAVLOVICS LÁSZLÓ

TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ

PEPERŐNÉ DR.MIHÁLYFALVI ZITA

TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ

SZŐKE JÓZSEF

TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐ
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2. melléket a ……/2013.(III.26.) önkormányzati rendelethez
2013. április 1-től Berzence Nagyközség Önkormányzatának
Törzskönyvi Nyilvántartásában szereplő
szakfeladatok
-

522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
869041 Csalás- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
882111 Aktív korúak ellátása
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénbeli ellátás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889921 Szociális étkeztetés
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatás helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

