Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatából:
“Az önkormányzat kapcsolatai
13. Lakossági kapcsolatok
56. § Szervezett formái:
a) közmeghallgatás,
b) lakossági fórum,
c) polgármesteri, alpolgármesteri fogadónap,
d) képviselői fogadónap,
e) bizottságok ülései.
57. § (1) A közgyűlés évente egyszer közmeghallgatást tart a Városháza Hubay Ferenc
Dísztermében.
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(2) A polgármester, az alpolgármester, a képviselő, vagy a polgármesteri hivatal
a.jogszabályban meghatározott esetekben lakossági fórumot tart, és
b.egyes városrészeket érintő, közérdekű kérdések megtárgyalása előtt lakossági fórumot tarthat.
A lakossági fórumok szervezése során a polgármesteri hivatal előkészítésben illetékes belső
szervezeti egysége egyeztet az adott választókerület önkormányzati képviselőjével, melynek
során az időpontot úgy határozzák meg, hogy a képviselő arról legalább 8 nappal korábban
értesüljön.
(3) A közmeghallgatás, lakossági fórum időpontját, helyét, témáját közhírelni kell az írott és
elektronikus sajtón keresztül. A közhírelést a közmeghallgatás, illetve a lakossági fórum előtt
legalább 5 nappal korábban meg kell tenni.
(4) A közmeghallgatást a polgármester vezeti, melyen részt vesznek a képviselők, illetve
meghívást kapnak a 8. § (1) bekezdésében felsorolt személyek.
(5) A közmeghallgatáson közérdekű kérdéseket kizárólag szóban lehet feltenni, a megjelentek
három perces időkorlátozással fejthetik ki véleményüket közérdekű kérdésekkel kapcsolatosan.
(6) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv, a lakossági fórumról feljegyzés készül.
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58. § (1) A polgármester és az alpolgármesterek minden hónap első szerdai napján fogadónapot
tartanak.
(2) A képviselők az általuk bejelentett időpontban fogadónapot tarthatnak.
(3) A társadalmi és civil szervezetek képviselőinek tanácskozási jogot biztosítanak a
bizottságok, ügyrendjeikben meghatározottak szerint.
14. A kapcsolatok egyéb formái
59. § (1) Az önkormányzati rendelet-tervezetek véleményezésében való társadalmi részvétel
lehetőségét az önkormányzat az önkormányzat honlapján megadott „Városháza” fül,
„önkormányzat” szekció, „Közgyűlés, meghívók, előterjesztések” menüpont alatt található
„Véleményezések” blokkon keresztül biztosítja.
(2) Az önkormányzati rendeletek társadalmi egyeztetése keretében a közzétett rendelettervezetekről a természetes személyek, valamint a nem állami és nem önkormányzati szervek,
szervezetek az (1) bekezdésben megnevezett elektronikus elérhetőség igénybevételével a
közgyűlés ülését megelőző második nap 12.00 óráig nyilváníthatnak véleményt.
(3) A társadalmi egyeztetés keretében a rendelet-tervezethez megküldött vélemények
ismeretében az előterjesztő dönt a rendelet-tervezet esetleges módosításáról, vagy
kiegészítéséről.
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Módosította a 14/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 10.§-a
Módosította a 22/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a

60.§ (1) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok város szociális ellátásainak
figyelemmel kísérése, kiemelten a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott
feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére
Szociálpolitikai Kerekasztalt (továbbiakban: Kerekasztal) hoz létre és működtet.
(2) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kerekasztal tagjait az alábbiak szerint határozza
meg:
a) Elnöke: a szociális ágazatért felelős mindenkori alpolgármester
b) Titkára: Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Integrációs Osztálya
Osztályvezetője, vagy az általa kijelölt szociális munkatárs.
c) Tagjai:
ca) Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által delegált személy,
cb) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által delegált személy,
cc) „Impulzus” Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete
által delegált személy,
cd) „Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek” Alapítvány által delegált személy,
ce) Bice-Bóca Alapítvány által delegált személy,
cf) Bizalom Mentálhigiénés Egyesület által delegált személy,
cg) Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület által delegált személy,
ch) Szociális és Foglalkoztatási kerekasztal vezetője/vagy a kerekasztal által delegált személy,
ci) Idősügyi Tanács elnöke/vagy az általa delegált személy,
cj) Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke/vagy az általa
delegált személy,
ck) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény vezetője,
cl) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ vezetője,
cm) „Liget Otthon” Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona vezetője,
cn) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága
vezetője.
(3) A Kerekasztal működésének szabályait a Kerekasztal ügyrendjében kell szabályozni.
(4) A Kerekasztal működését az elnök koordinálja, a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Szociális és Integrációs Osztálya közreműködésével.
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60/B. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok város köznevelési működtetői,
illetve a város köznevelési intézményeit érintő kulturális, sport és közéleti feladatai ellátásának
figyelemmel kísérésére Köznevelési Vezetői Kollégiumot (továbbiakban: Vezetői Kollégium)
hoz létre és működtet.
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(2) A Vezetői Kollégium elnöke Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere, tagja felkérésre
a városban működő valamennyi köznevelési intézmény igazgatója, Szolnok Megyei Jogú Város
Intézményszolgálata igazgatója, a Szolnoki Tankerületi Központ tankerületi igazgatója, a
Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum főigazgatója, valamint a Szolnoki Szolgáltatási
Szakképzési Centrum főigazgatója.
(3) A Vezetői Kollégium működésének szabályait ügyrendben határozza meg.
(4) A Vezetői Kollégium működését az elnök a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Humán Igazgatóság Oktatási, Kulturális és Sport Osztálya közreműködésével
koordinálja.
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Beemelte a 20/2014. (VII.2.) önkormányzati rendelet 5.§-a
Módosította a 14/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet 11.§-a, a 22/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 7.§-

61. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzetiségi jogok biztosítása,
történelmi hagyományai, nyelvük ápolása és fejlesztése, tárgyi és szellemi kultúrájuk
megőrzése és gyarapítása érdekében szorosan együttműködik a helyi nemzetiségi
önkormányzatokkal.
(2) A közgyűlés segíti a helyi nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét.
(3) Éves költségvetési rendeletében meghatározza a rendelkezésre bocsátandó támogatás
összegét.
(4) Külön megállapítja azokat az ügyköröket, amelyekben a helyi nemzetiségi önkormányzatok
előzetesen véleményt nyilvánítanak.
(5) A polgármester és a jegyző szükség szerint egyeztető megbeszélést folytat a helyi
nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel.”

