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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát megállapító helyi 
rendelet márciusi módosítása óta felmerült néhány kérdésben ismételten 
módosításra szorul. 
 
1. A Képviselő-testület 2004. november 26-án megtartott ülésén Dongó László 
képviselő úr javaslatát elfogadva, az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatának módosítására vonatkozó előterjesztés benyújtását kérte annak 
érdekében, hogy a személyi ügyek megtárgyalására a többi napirendi pontot 
megelőzően kerüljön sor. 
Javasolom, hogy a napirendi összeállítására vonatkozóan a helyi rendelet 24. §-a 
ennek megfelelően módosuljon.  /A rendelet-tervezet 1.§-a/ 
 
2. A többcélú kistérségi társulás keretében létrejött a községi szabálysértési és 
birtokvédelmi ügyek intézésére a hatósági társulás, míg a belső ellenőrzési feladatok 
ellátására a belső ellenőrzési társulás. Ehhez kapcsolódóan december 1-jétől 
lehetőség nyilt 3 fő foglalkoztatására.  
Az egészségügyi referensi feladatok ellátását eddig napi 4 órában, megbízási 
szerződés keretében biztosította a hivatal. A jogszabályi rendelkezések ebben az 
esetben nem teszik lehetővé, hogy köztisztviselői feladatot megbízásos 
jogviszonyban lássanak el, ezért e foglalkoztatást részmunkaidőre szóló 
köztisztviselői kinevezéssel kell biztosítani. 
A műszaki osztály hatásköre bővült  a főkertészi feladatok ellátásával. 
 
Indítványozom, hogy a szervezeti és működési szabályzat 1.számú mellékletét, a 
polgármesteri hivatal ügyrendjét az alábbiak szerint módosítsa a T. Képviselő-
testület: 
- a körzetközponthoz tartozó községek szabálysértési és birtokvédelmi ügyeinek 

intézésére a közigazgatási osztály létszámát 27 főről emelje 28 főre, ezen belül 
az igazgatási iroda létszámát 13 főről 14 főre 

- a körzetközponthoz tartozó községek belső ellenőrzési feladatainak ellátására a 
jegyzői iroda létszámát 9 főről 11 főre emelje, ezen belül az ügyintézői létszámot 
6 főről 8 főre 

- az egészségügyi referensi feladatok ellátására a szociálpolitikai osztály létszámát 
9 főről emelje 9,5 főre, ezen belül az ügyintézői létszámot 8 főről 8,5 főre. 
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- a főkertészi feladatok ellátására a műszaki osztály létszámát 16 főről emelje 17 
főre, ezen belül a hatósági ügyintézők és adminisztrátor létszámot 10 főről 11 
főre. 

Fentiek alapján a polgármesteri hivatal összlétszáma 101 főről 105,5 főre 
módosulna. /A rendelet-tervezet 2. §-a/ 
 
3. Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998./XII.30./Korm. rendelet a 
költségvetési ellenőrzés szabályozottsága érdekében a SZMSZ kiegészítési 
kötelezettségét írja elő a belső ellenőrzési kötelezettség, az ellenőrzést végző 
személy/szervezet jogállásának, feladatának meghatározásával, a 
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével és az ellenőrzési nyomvonallal.  
„Költségvetési ellenőrzés” címmel, 8.számú mellékletként javasolom beépíteni a 
szervezeti és működési szabályzatba. /A rendelet-tervezet 3.§-a/ 
 
Terjedelmi okokból az új melléklet nem került kiadásra, az megtekinthető a 
polgármesteri hivatal 206. szobájában.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, a fenti javaslatok megvitatása után alkossa meg 
rendeletét a SZMSZ módosításáról, illetve kiegészítéséről. 
 
 
Szentes, 2005. január 13. 
 
 

dr. Sztantics Csaba 
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Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
……../2005./…./ÖR. rendelete 

az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
8/2003./IV.04./KT. rendelet módosításáról 

 
1.§. 

 
A Rendelet 24.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 24.§. A napirend összeállítása az alábbi sorrend szerint történik: 
          - Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
          - Személyi ügyek /kinevezés, felmentés, választás, megbízás, fegyelmi/ 
          - Munkatervben szereplő napirendi pontok, minősített többséget igénylő                 

döntések /rendeletalkotás/ 
           - Egyéb előterjesztések 
           - Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
           - Interpellációkra válasz 
           - Interpellációk 
 
 

2.§. 
 

A Rendelet 1.számú melléklete,  Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának ügyrendje IV. fejezete az alábbiak szerint módosul: 
 
2. pont: Közigazgatási Osztály létszáma: 28 fő 
         - igazgatási iroda 14 fő 
4. pont: Műszaki Osztály létszáma: 17 fő 
             - hatósági ügyintézők és adminisztrátor 10 fő 
5. pont: Szociálpolitikai Osztály létszáma:  9,5 fő 
         - ügyintézők 8,5 fő 
8. pont: Jegyzői Iroda létszáma: 11 fő 
          - ügyintézők 8 fő 
 
A Polgármesteri Hivatal összlétszáma: 105,5 fő. 
 
 

3.§. 
 

A Rendelet 8.számú mellékletként jelen rendelet „Költségvetési ellenőrzés” 
mellékletével egészül ki. 
 

4.§. 
 

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
Dr. Sztantics Csaba sk.       Szirbik Imre sk. 
      jegyző                                                                                 polgármester 


