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Szentes 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentes Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának 
legutóbbi módosítása óta a civil szervezetek és az önkormányzat között szoros 
együttműködés alakult ki a civil kerekasztalok és a Városi Civil Fórum keretein belül. 
Véleményeik, javaslataik képviseletére megalakult a civil szervezetek ágazatonkénti 
elektoraiból a Városi Civil Tanács, mely az önkormányzattal történő hatékony 
együttműködés kialakításában és fenntartásában vállalt jelentős szerepet.  
 
A Képviselő-testület a 7/2005. (I. 28.) Kt. határozatával fogadta el Szentes Város 
Önkormányzata Civil Stratégiáját, melyben tanácskozási jogot biztosít a Képviselő-
testület ülésén a Városi Civil Tanács által delegált személynek. Ennek alapján 
indokolt a Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (1) bekezdését, a képviselő-
testület ülésére meghívandók körét kibővíteni és a Városi Civil Tanács elnökét is 
meghívni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslat megvitatása után alkossa meg 
rendeletét az SZMSZ módosításáról. 
 
Szentes, 2005. szeptember 7. 
 
 
 

Dr. Sztantics Csaba 
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az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
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1. § 
 
 
A Rendelet 22. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
22. § A képviselő-testület ülésére meg kell hívni: 
a) a képviselőket 
b) a bizottságok nem képviselő tagjait 
c) a jegyzőt 
d) a Csongrád Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjét 
e) a városi rendőrkapitányt 
f) a választókerület országgyűlési képviselőjét 
g) Szentes Város díszpolgárait 
h) a Polgármesteri Hivatal vezető köztisztviselőit 
i) az MTI megyei, a Csongrád megyei lapok és helyi médiumok tudósítóit 
j) a Szentesi Városi Bíróság elnökét 
k) a Szentesi Ügyészség vezetőjét 
l) az önkormányzati intézmények vezetőit 
m) a szakszervezetek városi egyesületének elnökét 
n) a Szentes Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét 
o) a Vöröskereszt városi vezetőjét 
p) a Városi Civil Tanács elnökét 
q) azokat a személyeket, akiknek a jelenléte az előterjesztés tárgyalásánál az 

előterjesztő megítélése szerint szükséges. 
 
 

2. § 
 
Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
Dr. Sztantics Csaba sk.       Szirbik Imre sk. 
 jegyző          polgármester 
 


