
 
 
 
 
 
 
 
Ikt.sz.: 01-5276/2007. Tárgy: Az önkormányzat és szervei 

Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 
módosítása 

 Mell.: 1 db módosító rendelet-tervezet 
 
 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselõ-testülete 
 
Helyben 
 
 
 Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
 
A 2006. október 1-jén megtartott helyhatósági választásokat követõen a helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi LXV. törvényt (a továbbiakban: Ötv.) módosító 1994. évi LXIII. törvény 62.§-ának (5) 
bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a megalakult képviselõ-testületek elõtt áll a feladat, hogy az 
alakuló ülésüket követõ fél éven belül felülvizsgálják, vagy – igény szerint – a régi SZMSZ hatályon 
kívül helyezése mellett megalkossák új szervezeti és mûködési szabályzatukat (a továbbiakban: 
SZMSZ). 
 
Megítélésem szerint a Képviselõ-testületnek nem szükséges új szervezeti és mûködési szabályzatot 
alkotnia, ugyanis a 2003. óta hatályban lévõ SZMSZ megfelel az elvárásoknak. A jelenlegi SZMSZ 
módosításával, aktualizálásával elérhetjük azt, hogy az SZMSZ betöltse szerepét, megfelelõen szabá-
lyozza a Képviselõ-testület és szervei mûködését. 
 
Mellékelten a Képviselõ-testület elé terjesztem az SZMSZ módosítására irányuló javaslatomat.  
A módosítások az évek során felgyülemlett tapasztalatok, illetve a Közigazgatási Hivatal általános 
figyelemfelhívó javaslatai alapján fogalmazódtak meg.  
 
Az alábbiakban a módosító rendelet szerkezete szerint indokolom meg a változtatás szükségességét. A 
vastag betûvel szedettek tartalmazzák a konkrét módosítási javaslatot. 
 
 

„1.§ 
 
A rendelet 9.§ /1/ bekezdésének elsõ mondata a következõképpen módosul: 
 
9.§ /1/ A Képviselõ-testület hatáskörébe tartozó ügy csak a polgármesterre, bizottságára továbbá tör-

vényben meghatározottak szerint társulására ruházható át.”  
 
Szentes és térsége önkormányzatai 2004-ben létrehozták a Szentes Kistérség Többcélú Társulását és 
ehhez kapcsolódóan több egyéb társulást.  
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A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 10.§ /2/ bekezdése szerint a 
Képviselõ-testület rendeletében a törvény által hatáskörébe utalt kinevezést, megbízást és intézmény 
alapítását a helyi önkormányzat társulásairól és együttmûködésérõl szóló törvény szerint társulására 
ruházhatja. A módosító rendelet 1.§-a ezt a lehetõséget teremti meg. 
 

„2.§ 
 
A rendelet 17.§ /2/ bekezdése az alábbiak szerint változik: 
 
17.§ /2/ A testületi ülésre elõterjesztést tehet a: 

- polgármester 
- a bizottságok elnökei a bizottsági határozat alapján 
- bármelyik képviselõ 
- jegyzõ 
- a jegyzõ megbízásából a polgármesteri hivatal vezetõ köztisztviselõi 
-   a Képviselõ-testület által alapított gazdasági társaságok és közhasznú társaságok ügyve-

zetõi 
- és mindazok, akiket a képviselõ-testület elõterjesztés készítésére kötelez.” 

 
A Képviselõ-testület által alapított gazdasági társaságok és közhasznú társaságok ügyvezetõi kell, 
hogy elõterjesztéseket készítsenek, azonban az SZMSZ-ünk a lehetséges elõterjesztõk között ezideig 
nem sorolta fel õket.  
 

„3.§ 
 
A rendelet 20.§ /8/ bekezdésében, a 22.§ /1/ bekezdés d.) pontjában, a 42.§ /7/ bekezdésében, továbbá 
a 70.§ /2/ bekezdésében említett Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal elnevezés Dél-Alföldi Regi-
onális Közigazgatási Hivatal-ra változik.” 
 
A közigazgatás átalakítása folytán történt elnevezés változást indokolt átvezetni az SZMSZ-ben. 
 

„4.§ 
 
A rendelet képviselõ-testületi ülésre meghívandók körét tartalmazó 22.§ /1/ bekezdés n.) pontja a kö-
vetkezõk szerint változik: 
 
22.§ /1/ n.) a települési kisebbségi önkormányzatok elnökeit. 
 
A rendelet 22.§ /2/ bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
 
22.§ /2/ A Képviselõ-testület ülésére meghívottakat tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi 

napirendi pontjához kapcsolódóan a 22.§ /1/ bekezdés r.) pontjában érintettek kivételével.” 
 
Ezt a változást az indokolja, hogy szabályzatunk eddig nevesítetten a cigány kisebbségi önkormányzat 
elnökét említette, azonban már több kisebbségi önkormányzat mûködik városunkban, így az általáno-
sabb megfogalmazás indokolt.  
Szabályzatunk 22.§ /1/ bekezdés r.) pontja szerint a Képviselõ-testület ülésére meg kell hívni azokat a 
személyeket, akiknek a jelenléte az elõterjesztés tárgyalásával az elõterjesztõ megítélése szerint szük-
séges. Alaprendeletünk 22.§ /2/ bekezdése szerint a Képviselõ-testület ülésére meghívottakat tanács-
kozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódóan. 
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A 22.§ /1/ bekezdés r.) pontja alapján érintettek meghívása egy adott elõterjesztéshez köthetõ, így 
indokolatlan számukra az ülés valamennyi napirendi pontjához kapcsolódó tanácskozási jog biztosítá-
sa. 
 

„5.§ 
 
A rendelet 39.§-a helyébe a következõk kerülnek: 
 
39.§ /1/ A képviselõ-testület által alkotott rendeletek jelölése: 
  Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének ……/a rendelet sorszáma 

…./évszám…….kihirdetés dátuma / rendelete a ……………tárgy megjelölése 

 /2/ A határozatok jelölése: 
  a határozat sorszáma/ dátum és Kt. rövidítés 
 

/3/ A határozatot évenként 1-tõl kezdõdõen folyamatosan kell számozni.” 
 
A Magyar Közigazgatási Intézet álláspontja szerint a rendelet megjelölése magába kell, hogy foglalja 
a rendeletet alkotó nevét, a rendelet számát és kihirdetésének idejét. 
 
 

„6.§ 
 
A rendelet 40.§ /12/ bekezdése helyébe a következõk lépnek: 
 
40.§ /12/ Az önkormányzati rendelet kihirdetése a szabályszerûen megalkotott, a polgármester és a 

jegyzõ által aláírt rendelet teljes szövegének az önkormányzati hirdetõtáblán való 
kifüggesztésével történik. A kihirdetésrõl a jegyzõ gondoskodik.”  

 
Az Ötv. 16.§-ában foglaltak pontosított megjelenítése indokolja a módosítást. 
 
 

„7.§ 
 
A rendelet 42.§ /2/ bekezdés c.) pont 7. francia bekezdésének „Szavazategyenlõség estén fel kell tün-
tetni, hogy a polgármester melyik javaslatra adta le szavazatát” tartalmú 2. mondat elmarad.” 
 
Az Ötv. 32.§-ában foglaltak szerint a polgármester tagja a Képviselõ-testületnek, a Képviselõ-testület 
határozatképessége, döntéshozatala, mûködése szempontjából települési képviselõnek tekintendõ. E 
törvényi rendelkezés helyes alkalmazásával fel sem merülhet a szavazategyenlõség problémájának 
feloldása a polgármesteri szavazat más módon történõ értékelésével. Mindezek alapján indokolatlan 
szavazategyenlõség esetén a polgármester szavazatának jegyzõkönyvi külön kezelése. 
 
 

„8.§ 
 
A rendelet 54.§ /2/ bekezdése az alábbi c.) ponttal egészül ki: 
 
54.§ /2/ c.) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejû betöltetlensége, illetve akadályozta-

tásuk esetében az önkormányzatot a Képviselõ-testület Jogi és Ügyrendi Bizottságának 
elnöke képviseli.” 
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Alaprendeletünk 53.§-a rendelkezik arról, hogy a polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejû 
betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásának esetében a Képviselõ-testület összehívásáról, ülésé-
nek vezetésérõl a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke gondoskodik. 
A gyakorlatban elõforduló azon problémára, hogy a polgármester, alpolgármester akadályoztatása 
estén ki képviselje az önkormányzatot, szabályzatunk nem rendelkezik. Ezt a hiányosságot hivatott 
pótolni a javasolt módosítás. 

 
 

„9.§ 
 
A rendelet 61.§-a a következõ /6/ bekezdéssel egészül ki: 
 
61.§ /6/ A Polgármesteri Hivatal szervezeti és mûködési szabályzatát a rendelet 1. sz. melléklete tar-

talmazza.” 
 
Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala ügyrendjét tartalmazó (a módosító rendelet 
12.§-ában javasolt a melléklet címének megváltoztatása) 1. sz. mellékletre nem volt utalás a szabály-
zatban. 
 

„10.§ 
 
A rendelet XIV. fejezete helyébe az alábbiak lépnek: 
 

XIV. fejezet 
Települési kisebbségi önkormányzatok mûködési 

feltételeinek biztosítása 
 
69/A.§ /1/ Szentes Város Önkormányzata biztosítja az önkormányzat területén mûködõ települési 

kisebbségi önkormányzatok testületi mûködésének feltételeit, különösen 
a.) a testületi mûködéshez igazodó helyiséghasználatot 
b.) a postai kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását. 
 
/2/ A végrehajtásról a polgármesteri hivatal gondoskodik.” 

 
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló módosított 1993. évi LXXVII. tv. 27.§-a elrendeli, 
hogy a települési önkormányzat szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott módon biztosít-
sa a kisebbségi önkormányzatok testületi mûködésének feltételeit.  
 

 
„11.§ 

 
A „Záró rendelkezések” címû XIV. fejezetének számozása a fejezet tartalmi változása nélkül XV. feje-
zetre változik.” 
 
A kisebbségi önkormányzatok mûködési feltételeinek biztosítása beépült a szabályzatba, így a záró 
rendelkezések számozása megváltozik. 
 

„12.§ 
 
/1/ A rendelet Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának ügyrendje címû 1. sz. mellék-

letének címe „Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezeti és mûködési 
szabályzata” címre változik.” 



 5 
 
Eddigiekben a polgármesteri hivatalok tipikusan és központilag ajánlottan „ügyrend” elnevezéssel 
elfogadott dokumentum alapján mûködtek, amit az Állami Számvevõszék általánosan kifogásolt, hi-
vatkozva az államháztartás mûködési rendjérõl szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. 
rendelet 10.§ /4/ bekezdésében elõírtakra, amely szervezeti és mûködési szabályzat létrehozását írja 
elõ. 

/2/ A melléklet címe változásának megfelelõen a Polgármesteri Hivatal szervezeti és mûködési sza-
bályzatának bevezetésében, a VII. fejezetében, a VIII. fejezet 8. és 9. pontjában elõforduló „ügy-
rend” kifejezés helyett „szervezeti és mûködési szabályzat” kerül.  

 
Az /1/ bekezdésbõl következõ változtatás indokolja e módosítás szükségességét.  
 
 
/3/ A rendelet Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezeti és mûködési sza-

bályzatáról szóló 1. sz. mellékletének „A Hivatal belsõ szervezeti felépítése” címû fejezete helyébe 
a következõk lépnek: 

 
IV. 

A Hivatal belsõ szervezeti felépítése 
 
1. Tisztségviselõk  létszáma: 3 fõ 
 
2. Közigazgatási Osztály  létszáma: 27 fõ 

- osztályvezetõi irányítással, 
kapcsolt munkakörben aljegyzõi feladatok ellátásával   1 fõ 

 
- Belsõ egységei: 

- Okmányiroda                     9 fõ 
irodavezetõ irányításával  1 fõ 
ügyintézõk        8 fõ    

 
- Közterület-felügyelet         3 fõ 

     
 - Igazgatási Iroda              14 fõ 

 
Fõbb feladatcsoportok: 
Anyakönyvezetés, állampolgársági ügyek, hagyatéki leltár, birtokviták, szabálysértési eljárás, hatósá-
gi bizonyítvány, honvédelmi igazgatás, népességnyilvántartás, gépjármû ügyintézés, központi iktatás 
és postázás, lakásügyek, állattartási ügyek 

 
3. Közgazdasági Osztály létszáma: 19 fõ 

Belsõ egységei: 
Irodavezetõ irányításával  1 fõ 
- Adóiroda                                     6 fõ 
Irodavezetõ irányításával 1 fõ 
- Számviteli és Tervezési Iroda   11 fõ 

 

Fõbb feladatcsoportok: 
költségvetés tervezése, végrehajtása, intézmények gazdálkodásának felügyelete, belsõ pénzügyek lebo-
nyolítása, adóigazgatási, végrehajtási feladatok ellátása, könyvelési és egyéb gazdálkodással össze-
függõ ügyviteli feladatok ellátása 
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 4. Mûszaki Osztály létszáma: 18 fõ 

- fõépítész /közvetlen polgármesteri irányítással/ 1 fõ 
- osztályvezetõi irányítással:                                 1 fõ  
 - hatósági ügyintézõk és adminisztrátor        10 fõ 

Irodavezetõ irányításával 
- Vagyongazdálkodási Iroda     6 fõ 

 
 
Fõbb feladatcsoportok: 
építés-felügyelet, kiemelt és nem kiemelt építéshatósági feladatok, közterület-használat engedélyezése, 
vízügy, közmû, energiaügy, út- közlekedés, környezetvédelem, tervtár kezelés, fõépítészi feladatok, 
Városellátó Intézmény és a Szentes-Víz Kft. szakfelügyelete, mûszaki ellenõrzés, önkormányzat tulaj-
donosi jogosítványainak képviselete a vagyonállomány hasznosításában, beruházások lebonyolítása 

 
5. Szociálpolitikai Osztály létszáma:                             9,5 fõ 

- osztályvezetõi irányítással                                1 fõ 
- szociálpolitikai ügyintézõk és adminisztrátor  8,5 fõ 

 

Fõbb feladatcsoportok: 
egészségügyi referensi feladatok, szociális feladatok, segélyezés, szociális támogatás, szociális intéz-
mény felügyelete 

6. Gyámhivatal létszáma 7 fõ 
- irodavezetõi irányítással                             1 fõ 
- gyámhatósági ügyintézõ és adminisztrátor 6 fõ 

 

Fõbb feladatcsoportok: 
kiskorúak védelme, gondnokoltak ügyei 

 

7. Polgármesteri Iroda létszáma 7 fõ 

irodavezetõ irányításával              1 fõ 
- ügyintézõk      6 fõ 

 

Fõbb feladatcsoportok: 
lakossági, kormányzati, nemzetközi, térségi és településközi kapcsolatok, idegenforgalom, városmar-
keting, sajtókapcsolatok, vállalkozásokkal való együttmûködés, a polgármester /alpolgármester/ prog-
ramjának szervezése, koordinálása, pályázatok elõkészítése 
 

8. Mûvelõdési Iroda létszáma 5 fõ 

irodavezetõi irányítással 1 fõ 
- ügyintézõk 4 fõ 

 

Fõbb feladatcsoportok: 
oktatás, nevelés, felnõttoktatás,  közmûvelõdés, sport, intézményirányítás, könyvkiadás 
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9. Jegyzõi Iroda létszáma 10 fõ 

- irodavezetõ irányításával 1 fõ 
- ügyintézõk                        7 fõ 
- kisegítõ állomány             2 fõ 

 

Fõbb feladatcsoportok: 
személyzeti munka, revizori feladatok, informatika, gépjármû ügyintézés, gondnoki feladatok, törvé-
nyességi felügyelet, képviselõ-testületi feladatok 

A Polgármesteri Hivatal összlétszáma: 105,5 fõ.” 

 
A Polgármesteri Hivatal létszámának változtatása következtében indokolt a szervezeti egységek ösz-
szetételének Képviselõ-testület általi jóváhagyása. 
 
/4/ A  Polgármesteri Hivatal szervezeti és mûködési szabályzatának Az államháztartás mûködési rend-

jéhez kapcsolódó Elõírások címû VIII. fejezet 6. pontjának 2. francia bekezdése „Szentes és Tér-
sége Területfejlesztési Társulás” szövegrész elmarad.  

 
A Társulást létrehozó önkormányzatok megszüntették a társulást.  
 
 

„13.§ 
 
A rendelet Szentes Város Önkormányzata önként vállalt feladatai címû 2. sz. melléklete a cím válto-
zatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint változik: 
 
 
1. Alapfokú zene- és táncmûvészeti oktatás 
2. Felnõttek alapfokú oktatása 
3. Pedagógiai szakszolgálat 
4. Közép- és általános iskolai diákotthoni ellátás” 
 
Az önként vállalt feladatok megnevezésének pontosítására kerül sor. 
 

„14.§ 
 
A rendelet 3. sz. mellékletét képezõ A Képviselõ-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök 
jegyzéke a melléklet címének változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint változik: 
 

- elrendeli a jogtalanul felvett segély visszafizetését, ez alól felmentést ad 
- átmeneti segélyt nyújt 
- dönt a temetési segélyrõl 
- lakásfenntartási támogatást nyújt 
- méltányossági alapon dönt az ápolási díjról 
- dönt az idõskorúak járadékának megállapításáról, felülvizsgálatáról 
- dönt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásáról 
- engedélyezi Szentes város közterületeinek használatát 
- dönt a belvízkár enyhítésére biztosított állami pénzeszközök lakossági felosztásáról 
- gyakorolja a helyi rendeletekben meghatározott hatásköreit” 

 
A módosítást az indokolja, hogy az eddig átadott hatáskörök egy része képviselõ-testületi hatáskörbõl 
polgármesteri, illetve jegyzõi hatáskörbe került. 



 8 
 

„15.§ 
 
 
A rendelet a Képviselõ-testület bizottságainak feladatai címû 6. sz. mellékletének 5. pont, a Mûvelõdé-
si és Oktatási Bizottság a.) jelzésû feladata a következõképpen módosul: 
 
a.) figyelemmel kíséri az óvodai, az alapfokú és középiskolai, valamint a diákotthoni ellátást, továbbá 

az alapfokú mûvészeti iskolai tevékenységet és a pedagógiai szakszolgálati ellátásokat is.” 
 
 
 
 
Az alapfokú mûvészeti iskolai tevékenység elterjedése és a pedagógiai szakszolgálat létrehozása in-
dokolja a módosítást.  
 
Kérem a T. Képviselõ-testületet, hogy a rendelet-tervezetet szíveskedjék megtárgyalni és megvitatás 
után azt elfogadni. 
 
 
Szentes, 2007. február 9. 
 
 
 
 Dr. Sztantics Csaba 
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Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 
…../2007. (….) rendelete 

 
az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 

szóló 8/2003. (IV.04.) Kt. rendeletének módosításáról 
 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az 1994. évi LXIII. Tv. 62.§-ának /5/ be-
kezdésében foglaltak alapján szervezeti és mûködési szabályzatának felülvizsgálata céljából 
a következõ rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 
A rendelet 9.§ /1/ bekezdésének elsõ mondata a következõképpen módosul: 
 
9.§ /1/ A Képviselõ-testület hatáskörébe tartozó ügy csak a polgármesterre, bizottságára 

továbbá törvényben meghatározottak szerint társulására ruházható át.  
 

2.§ 
 
A rendelet 17.§ /2/ bekezdése az alábbiak szerint változik: 
 
17.§ /2/ A testületi ülésre elõterjesztést tehet a: 

- polgármester 
- a bizottságok elnökei a bizottsági határozat alapján 
- bármelyik képviselõ 
- jegyzõ 
- a jegyzõ megbízásából a polgármesteri hivatal vezetõ köztisztviselõi 
-   a Képviselõ-testület által alapított gazdasági társaságok és közhasznú tár-

saságok ügyvezetõi 
- és mindazok, akiket a képviselõ-testület elõterjesztés készítésére kötelez. 

 
 

3.§ 
 
A rendelet 20.§ /8/ bekezdésében, a 22.§ /1/ bekezdés d.) pontjában, a 42.§ /7/ bekezdésé-
ben, továbbá a 70.§ /2/ bekezdésében említett Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal el-
nevezés Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal-ra változik. 
 

4.§ 
 
A rendelet képviselõ-testületi ülésre meghívandók körét tartalmazó 22.§ /1/ bekezdés n.) 
pontja a következõk szerint változik: 
 
22.§ /1/ n.) a települési kisebbségi önkormányzatok elnökeit. 
 
A rendelet 22.§ /2/ bekezdése az alábbiakkal egészül ki: 
 
22.§ /2/ A Képviselõ-testület ülésére meghívottakat tanácskozási jog illeti meg az ülés vala-

mennyi napirendi pontjához kapcsolódóan a 22.§ /1/ bekezdés r.) pontjában érin-
tettek kivételével. 
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5.§ 
 
A rendelet 39.§-a helyébe a következõk kerülnek: 
 
39.§ /1/ A képviselõ-testület által alkotott rendeletek jelölése: 
  Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének ……/a rendelet sorszáma 

…./évszám…….kihirdetés dátuma / rendelete a ……………..tárgy megjelölése 

 /2/ A határozatok jelölése: 
  a határozat sorszáma/ dátum és Kt. rövidítés 
 

/3/ A határozatot évenként 1-tõl kezdõdõen folyamatosan kell számozni. 
 
 

6.§ 
 
A rendelet 40.§ /12/ bekezdése helyébe a következõk lépnek: 
 
40.§ /12/ Az önkormányzati rendelet kihirdetése a szabályszerûen megalkotott, a polgár-

mester és a jegyzõ által aláírt rendelet teljes szövegének az önkormányzati hirde-
tõtáblán való kifüggesztésével történik. A kihirdetésrõl a jegyzõ gondoskodik.  

 
 

7.§ 
 
A rendelet 42.§ /2/ bekezdés c.) pontjának 7. francia bekezdésének „Szavazategyenlõség 
estén fel kell tüntetni, hogy a polgármester melyik javaslatra adta le szavazatát” tartalmú 2. 
mondat elmarad. 
 
 

8.§ 
 
A rendelet 54.§ /2/ bekezdése az alábbi c.) ponttal egészül ki: 
 
54.§ /2/ c.) A polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejû betöltetlensége, illet-

ve akadályoztatásuk esetében az önkormányzatot a Képviselõ-testület Jogi 
és Ügyrendi Bizottságának elnöke képviseli. 

 
9.§ 

 
A rendelet 61.§-a a következõ /6/ bekezdéssel egészül ki: 
 
61.§ /6/ A Polgármesteri Hivatal szervezeti és mûködési szabályzatát a rendelet 1. sz. 

melléklete tartalmazza. 
 
 

10.§ 
 
A rendelet XIV. fejezete helyébe az alábbiak lépnek: 
 

XIV. fejezet 
Települési kisebbségi önkormányzatok mûködési 

feltételeinek biztosítása 
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69/A.§ /1/ Szentes Város Önkormányzata biztosítja az önkormányzat területén mûködõ 

települési kisebbségi önkormányzatok testületi mûködésének feltételeit, kü-
lönösen 

c.) a testületi mûködéshez igazodó helyiséghasználatot 
d.) a postai kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását. 
 
/2/ A végrehajtásról a polgármesteri hivatal gondoskodik. 

 
 

11.§ 
 
A „Záró rendelkezések” címû XIV. fejezetének számozása a fejezet tartalmi változása nélkül 
XV. fejezetre változik. 
 

12.§ 
 
/1/ A rendelet Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának ügyrendje címû 1. 

sz. mellékletének címe „Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 
szervezeti és mûködési szabályzata” címre változik. 

 
/2/ A melléklet címe változásának megfelelõen a Polgármesteri Hivatal szervezeti és mûkö-

dési szabályzatának bevezetésében, a VII. fejezetében, a VIII. fejezet 8. és 9. pontjában 
elõforduló „ügyrend” kifejezés helyett „szervezeti és mûködési szabályzat” kerül.  

 
/3/ A rendelet Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának szervezeti és mû-

ködési szabályzatáról szóló 1. sz. mellékletének „A Hivatal belsõ szervezeti felépítése” 
címû fejezete helyébe a következõk lépnek: 

 
IV. 

A Hivatal belsõ szervezeti felépítése 
 
1. Tisztségviselõk  létszáma: 3 fõ 
 
2. Közigazgatási Osztály  létszáma: 27 fõ 

- osztályvezetõi irányítással, 
kapcsolt munkakörben aljegyzõi feladatok ellátásával   1 fõ 

 
- Belsõ egységei: 

- Okmányiroda                     9 fõ 
irodavezetõ irányításával  1 fõ 
ügyintézõk           8 fõ    

 
 - Közterület-felügyelet         3 fõ 

     
      - Igazgatási Iroda              14 fõ 

 
Fõbb feladatcsoportok: 
Anyakönyvezetés, állampolgársági ügyek, hagyatéki leltár, birtokviták, szabálysértési eljárás, 
hatósági bizonyítvány, honvédelmi igazgatás, népességnyilvántartás, gépjármû ügyintézés, 
központi iktatás és postázás, lakásügyek, állattartási ügyek 
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3. Közgazdasági Osztály létszáma: 19 fõ 

Belsõ egységei: 
Irodavezetõ irányításával  1 fõ 
- Adóiroda                                     6 fõ 
Irodavezetõ irányításával 1 fõ 
- Számviteli és Tervezési Iroda   11 fõ 

 

Fõbb feladatcsoportok: 
költségvetés tervezése, végrehajtása, intézmények gazdálkodásának felügyelete, belsõ 
pénzügyek lebonyolítása, adóigazgatási, végrehajtási feladatok ellátása, könyvelési és 
egyéb gazdálkodással összefüggõ ügyviteli feladatok ellátása 

 

 

 4. Mûszaki Osztály létszáma: 18 fõ 

- fõépítész /közvetlen polgármesteri irányítással/ 1 fõ 
- osztályvezetõi irányítással:                                 1 fõ  
 - hatósági ügyintézõk és adminisztrátor        10 fõ 

Irodavezetõ irányításával 
- Vagyongazdálkodási Iroda            6 fõ 

 
 
Fõbb feladatcsoportok: 
építés-felügyelet, kiemelt és nem kiemelt építéshatósági feladatok, közterület-használat en-
gedélyezése, vízügy, közmû, energiaügy, út- közlekedés, környezetvédelem, tervtár kezelés, 
fõépítészi feladatok, Városellátó Intézmény és a Szentes-Víz Kft. szakfelügyelete, mûszaki 
ellenõrzés, önkormányzat tulajdonosi jogosítványainak képviselete a vagyonállomány hasz-
nosításában, beruházások lebonyolítása 

 
5. Szociálpolitikai Osztály létszáma:                             9,5 fõ 

- osztályvezetõi irányítással                                1 fõ 
- szociálpolitikai ügyintézõk és adminisztrátor    8,5 fõ 

 

Fõbb feladatcsoportok: 
egészségügyi referensi feladatok, szociális feladatok, segélyezés, szociális támogatás, szo-
ciális intézmény felügyelete 

6. Gyámhivatal létszáma 7 fõ 
- irodavezetõi irányítással                             1 fõ 
- gyámhatósági ügyintézõ és adminisztrátor 6 fõ 

 

Fõbb feladatcsoportok: 
kiskorúak védelme, gondnokoltak ügyei 

 

7. Polgármesteri Iroda létszáma 7 fõ 

irodavezetõ irányításával              1 fõ 
- ügyintézõk      6 fõ 
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Fõbb feladatcsoportok: 
lakossági, kormányzati, nemzetközi, térségi és településközi kapcsolatok, idegenforgalom, 
városmarketing, sajtókapcsolatok, vállalkozásokkal való együttmûködés, a polgármester 
/alpolgármester/ programjának szervezése, koordinálása, pályázatok elõkészítése 

8. Mûvelõdési Iroda létszáma 5 fõ 

irodavezetõi irányítással 1 fõ 
- ügyintézõk 4 fõ 

 

Fõbb feladatcsoportok: 
oktatás, nevelés, felnõttoktatás, közmûvelõdés, sport, intézményirányítás, könyvkiadás 

9. Jegyzõi Iroda létszáma 10 fõ 

- irodavezetõ irányításával 1 fõ 
- ügyintézõk                        7 fõ 
- kisegítõ állomány             2 fõ 

 

Fõbb feladatcsoportok: 
személyzeti munka, revizori feladatok, informatika, gépjármû ügyintézés, gondnoki feladatok, 
törvényességi felügyelet, képviselõ-testületi feladatok 

A Polgármesteri Hivatal összlétszáma: 105,5 fõ.” 

 

/4/ A  Polgármesteri Hivatal szervezeti és mûködési szabályzatának Az államháztartás mû-
ködési rendjéhez kapcsolódó Elõírások címû VIII. fejezet 6. pontjának 2. francia bekez-
dése „Szentes és Térsége Területfejlesztési Társulás” szövegrész elmarad.  

 
13.§ 

 
A rendelet Szentes Város Önkormányzata önként vállalt feladatai címû 2. sz. melléklete a 
cím változatlanul hagyása mellett az alábbiak szerint változik: 
 
1. Alapfokú zene- és táncmûvészeti oktatás 
2. Felnõttek alapfokú oktatása 
3. Pedagógiai szakszolgálat 
4. Közép- és általános iskolai diákotthoni ellátás 
 
 

14.§ 
 
A rendelet 3. sz. mellékletét képezõ A Képviselõ-testület által a polgármesterre átruhá-
zott hatáskörök jegyzéke a melléklet címének változatlanul hagyása mellett az alábbiak 
szerint változik: 
 

- elrendeli a jogtalanul felvett segély visszafizetését, ez alól felmentést ad 
- átmeneti segélyt nyújt 
- dönt a temetési segélyrõl 
- lakásfenntartási támogatást nyújt 
- méltányossági alapon dönt az ápolási díjról 
- dönt az idõskorúak járadékának megállapításáról, felülvizsgálatáról 
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- dönt a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásáról 
- engedélyezi Szentes város közterületeinek használatát 
- dönt a belvízkár enyhítésére biztosított állami pénzeszközök lakossági felosztá-

sáról 
- gyakorolja a helyi rendeletekben meghatározott hatásköreit 

 
 

15.§ 
 
A rendelet a Képviselõ-testület bizottságainak feladatai címû 6. sz. mellékletének 5. pont, a 
Mûvelõdési és Oktatási Bizottság a.) jelzésû feladata a következõképpen módosul: 
 
a.) figyelemmel kíséri az óvodai, az alapfokú és középiskolai, valamint a diákotthoni ellátást, 

továbbá az alapfokú mûvészeti iskolai tevékenységet és a pedagógiai szakszolgá-
lati ellátásokat is 

 
 

16.§ 
 
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
Dr. Sztantics Csaba Szirbik Imre 
jegyzõ polgármester 
 
 
 


