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Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testület 

20/2004. (VI. 01. ) MÖK számú rendelete 

A helyi szociálpolitikai kerekasztalról 
 
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
Mezőberény Város Önkormányzata különösen a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban 
meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának figyelemmel kísérése céljából 
Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre. 
 

2.§ 
A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: 

a)1 Mezőberény Város Önkormányzata részéről 
- az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, vagy 

akadályoztatása esetén a Bizottság ügyrendjében helyettesítésére kijelölt 
bizottsági tag, 

- a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat igazgatója, 
- a Polgármesteri Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó munkatársa, akit a jegyző 
jelöl ki, 

b) az I. és  II. Kerületi Evangélikus Egyház, a Református Egyház, illetve a Római Katolikus 
Egyház részéről az egyházak helyi vezetői által megbízott személyek, 
c) a MÉCSES Szolgáló Egyesület elnöke, vagy az általa kijelölt személy 
d)2 a Tízváros Alapítvány elnöke, vagy az általa kijelölt személy. 

 
3.§ 

A Szociálpolitikai Kerekasztal ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:  
a) a Képviselő-testület tagjait, 
b) a Mozgáskorlátozottak Békéscsabai Egyesületének helyi szervezetének, 
c) a Cukorbetegek Mezőberényi Egyesületének, 
d)3 a Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, 
e) a Spektrum Alapítvány,  
f) a „Fogjunk össze!” Közhasznú Egyesület 

képviselőjét. 
4.§ 

(1)4 A Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke az Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi 
Bizottság elnöke. 
(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. A Kerekasztal 
ülésével kapcsolatos adminisztratív teendőket a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája látja el.  
(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal akkor határozatképes, ha tagjainak több, mint a fele jelen van. 
Véleményét, illetve javaslatait szavazat-többséggel alakítja ki.  
 

5.§ 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

                                                 
1 Módosította a 34/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése, hatályba lép 2014.12.03. nappal. 
2 Beiktatta a 34/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése, hatályba lép 2014.12.03. nappal. 
3 Módosította a 34/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelet 2.§-a, hatályba lép 2014.12.03. nappal. 
4 Módosította a 34/2014.(XII.02.) önkormányzati rendelet 3.§-a, hatályba lép 2014.12.03. nappal. 
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Mezőberény, 2004. május 28. 
 
  Cservenák Pál Miklós sk.                Dr. Hantos Katalin sk. 
                             polgármester                                                jegyző 


