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Tájékoztató a Bizottság munkájáról 
 
 

2002. évben a Képviselő-testület megalakulásakor döntött arról, hogy a fenti bizottságot 
létrehozza.  
A Bizottság tagjai: képviselők: Móra József,  
 Csernus Lukács László  
 Karikó Tóth Tibor 
 Törőcsik Zoltán 
  
  

külső tagok: Halmai István 
 Kalmár Ferenc 
 Sipos Antal  
 
Állandó meghívottak: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője 
  Idegenforgalmi referens 
  Gazdajegyző 
  Kisebbségi Önkormányzat képviselője 
  Csongrád Megyei Kereskedők Egyesülete 
 
A Bizottság a munkáját a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak alapján 
végzi. 
 
Véleményezi: 
- az önkormányzat rendelet- és határozattervezeteit, előterjesztéseket 
- az idegenforgalmat, a nemzetközi kapcsolatokat, mezőgazdasággal kapcsolatos 

megállapodásokat, együttműködéseket 
- a város ilyen jellegű fejlesztéseit. 
 
Javaslatot tesz: 
- a költségvetés összeállításakor a fenti tárgyköröket érintő költségvetési összegek 

meghatározásához 
 
Kapcsolatot tart és együttműködik: 
- az önkormányzat többi bizottságával 
- a Polgármesteri Hivatal illetékes ügyintézőivel 
- a város civil szervezeteivel, valamint a szakmai érdekvédelmi szervezetekkel. 
 
A fentieken túl a Bizottság a polgármester, valamint a Képviselő-testület megbízása alapján 
képviseli a várost azokon az eseményeken, rendezvényeken, amelyek a bizottság 
elnevezésével kapcsolatosak.  
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A Bizottság működése: 
 
A Bizottság a rendes üléseket a képviselő-testület ülésének hetében minden esetben 
megtartotta. Eddig a Bizottság 23 ülést tartott ebben a ciklusban, amelyek 
határozatképesek voltak. 
 
A Bizottság építő jellegű viták után konszenzus alapján dönt. 
 
Ezidáig a bizottsági határozatok jól tükrözték a többségi véleményt és a módosító 
indítványok közül sok beépült a képviselő-testületi határozatokba. 
 
A bizottsági munka során több esetben különféle rendezvényeken a bizottság tagjai 
képviselték a Képviselő-testületet. Kiemelném a már hagyományossá vált karácsonyi 
kirakat és dekorációs versenyt, amelyet közösen a Polgármesteri Hivatal, valamint az 
érdekképviseleti szervezetek képviselőiből alakított bizottság bírál el, 2004. évben egy új 
kezdeményezés történt, miszerint nem egy külön bizottság, hanem a város polgárai 
szavazással döntötték el a verseny eredményét. Ez kedvező visszhangot váltott ki a 
kereskedők körében.  
 
A nemzetközi kapcsolatokban rendkívüli jelentőséggel bír a Bácskatopolyával kialakult 
testvérvárosi kapcsolat, mely a háborús események idején sem szünetelt, rendkívül jó 
visszhangja van azoknak a kulturális rendezvényeknek is, melyek a testvérvárosi 
kapcsolatok részei. Az elmúlt időszakban a lengyelországi Skierniewice várossal létesített 
az Önkormányzat testvérvárosi kapcsolatot. Az Európai Uniós csatlakozás 
ünnepségsorozatán megtisztelték városunkat személyes jelenlétükkel az összes 
testvérváros képviseletében a városok elöljárói, valamint a testvérintézmények képviselői.  
 
A mezőgazdaság terén sikerült egy együttműködési megállapodást kialakítani a városban 
működő vadásztársaságokkal a mezőőri szolgálat megnyugtató ellátására, ebben a 
Bizottság komoly szerepet vállalt.  
 
Természetesen a Bizottsági munka során sok esetben építő jellegű vita után születnek meg 
a döntések, de a bizottság tagjai minden esetben méltányolják és figyelembe veszik 
egymás véleményét és a közös véleményt minden esetben elfogadják. 
 
A Bizottság nevében szeretném megköszönni a bizottság tagjainak, az érdekképviseleti 
szervezetek, valamint a civil szervezetek támogató véleményét és munkáját, amellyel 
munkánkat eredményessé tették, egyben köszönetet mondok a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóinak a bizottság támogatásáért, valamint a nyújtott segítségért.  
 
Bízom benne, hogy későbbi munkánk is a város érdekében előremutató lesz.  
 
Kérem a tájékoztatom elfogadását. 
 
 
S z e n t e s ,  2005. január 18. 
 
 
           Móra József 
      a bizottság elnöke 


