
A Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat
 szervezeti és működési szabályzata  

(tervezet)

I.
A  SZERVEZET  ÁLTALÁNOS  ADATAI

1. Neve: Szentesi Ifjúsági és Diák Önkormányzat
    Rövidítve: Szentesi IDÖK (SZIDÖK)
2. Székhelye: Szentes, Kossuth Lajos utca 8.
3. Levélcíme: 6600 Szentes, Kossuth tér 6.
(E-mail: szidok.szentes@gmail.com; Honlap: www.ve-ga/szidok; Facebook: Szentesi 
IDÖK)
4. Működési területe: Szentes város közigazgatási területe
5. Képviselői: A mindenkori ifjúsági polgármester és ifjúsági alpolgármester illetve az 

ifjúsági polgármester által írásban erre meghatalmazottak.

II.
A  SZENTESI  IDÖK  MEGHATÁROZÁSA,  CÉLJAI,  TEVÉKENYSÉGE

1. A Szentesi IDÖK önkormányzati elven működő ifjúsági illetve diák érdekeket 
képviselő és védő szervezet.
2. A Szentesi IDÖK céljai:

- A városi diákönkormányzatok, gyermek és ifjúsági szervezetek, közösségek 
támogatása, érdekeik, jogaik képviselete és védelme.
- A demokrácia szabályainak megismerése és megismertetése.
- A város fejlesztése, szépítése, hagyományainak ápolása.
- Az épített és természeti környezetünk védelme.
- Közéleti programok szervezése.
- Az egészséges életmódra való ösztönzés.
- Képzések, találkozók és táborok szervezése.
- Kapcsolatépítés hasonló hazai és külföldi szervezetekkel.

3. Mindezek érdekében éves terv szerint szervezi meg a tevékenységét a Szentesi 
Ifjúsági és Diák Önkormányzat, mint helyi ifjúsági tanács.

III.
A  SZENTESI  IDÖK  FELÉPÍTÉSE  ÉS  MŰKÖDÉSI  RENDJE

1. A Szentesi IDÖK felépítése:
- Küldöttgyűlés,
- Önkormányzati testület,
- Ifjúsági polgármester,
- Ifjúsági alpolgármester.

2. Küldöttgyűlés az iskolai önkormányzatok és civil ifjúsági szervezeteik küldötteiből 
álló szerv, amely:

- elfogadja, módosítja az alapszabályt,
- határozati formában dönt a legfontosabb kérdésekben,
- megválasztja az Ifjúsági polgármestert és Ifjúsági alpolgármestert.
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Mindegyik iskola illetve gyermek és ifjúsági civilszervezet 5 fő küldöttet delegálhat, 
amelyek egyike a SZIDÖK képviselőjük. 
A határozathozatal képességéhez a küldöttek több, mint 50%-a jelenlétére van 
szükség. A döntéseit  egyszerű szavazattöbbséggel hozza.
A határozatképtelenség miatt halasztott új Küldöttgyűlés már a jelenlévők számától 
függetlenül is határozatképes.
A Küldöttgyűlést az önkormányzati testület hívja össze évente legalább egyszer, de 
összehívását kezdeményezheti a képviselők bármelyike.
3. Önkormányzati testület. 
Tagjait az iskolákban, valamint a gyermek és ifjúsági civilszervezetekben választják 
meg.
A Képviselő-testület a Küldöttgyűlések közötti időszakban látja el a különböző 
feladatokat. Határozatképességéhez a képviselők több, mint 50%-a jelenléte 
szükséges. A döntéseit egyszerű szavazattöbbséggel hozza.
4. Ifjúsági polgármester:
Az ifjúsági polgármestert a küldöttek jelölik. A jelölést vállalók köréből a 
Küldöttgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel választja meg az ifjúsági 
polgármestert.
Ifjúsági polgármesterré csak olyan képviselő választható meg, aki iskolájában nem 
utolsó éves középiskolai tanuló.
Az ifjúsági polgármester:

- vezeti a Küldöttgyűlés, a képviselőtestület munkáját,
- gondoskodik a határoztok végrehajtásáról,
- képviseli a Szentesi IDÖK-öt.

5. Ifjúsági alpolgármester:
Megválasztásának útja ugyanaz, mint az ifjúsági polgármester esetében.  Az ifjúsági 
alpolgármester az ifjúsági polgármester távollétében ellátja annak teendőit és segíti a 
határozatok végrehajtását.

IV.
GAZDÁLKODÁS 

 A Szentesi IDÖK a felnőtt önkormányzat által számára biztosított költségvetési 
keretből, pályázati nyereményekből, támogatásokból és saját bevételeiből 
gazdálkodik. Gazdálkodásáért mentorszervezete, a VE-GA Gyermek és Ifjúsági 
Szövetség elnöke a felelős. A SZIDÖK pénzeszközeit külön számlán köteles vezetni.
Ezt a módosított szervezeti és működési szabályt a 2015. ……………….-i 
küldöttgyűlés elfogadta.



A  SZENTESI  IFJÚSÁGI  ÉS  DIÁK  ÖNKORMÁNYZAT
(A  SZIDÖK)

VÁLASZTÁSI  SZABÁLYZATA
(tervezet)

I. fejezet
A szabályzat elméleti, jogi alapvetése

1. A gyermek,  ifjúsági  és  diákönkormányzatok választási  jogi  aspektusból  sajátos 
jogi vákumban tevékenykedő önkormányzati szervezetek.

2. Az elméleti,  jogi  kereteket  alapvetően Magyarország Alaptörvénye,  a  Gyermek 
jogairól  szóló  Egyezmény (1991.  évi  LXIV.tv.),  az  Európai  Charta  a  fiatalok 
részvételéről a helyi közösségek és régiók életében (237/1992. sz. ET. Határozat), 
a  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény,   valamint  a  helyi 
korosztályi közélet és szereplői (életkori) sajátosságai határozzák meg.

3. A  választás  és  működés  következetes  és  demokratikus  megvalósulásáért  a 
SZIDÖK mentorszervezete - a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség - felelős, 
amelyet ebben - „Tartós közhasznú támogatási megállapodás” keretében - támogat 
Szentes  Város  Önkormányzata.  Ez  azonban  nem korlátozhatja  a  szülők  és  az 
iskolák  jogait,  ez  utóbbi  esetben azért,  mert  az  érintett  korosztály tagjai  teljes 
egészükben diákok, tehát általános- vagy középiskolások.

4. A fenti keretek között teljes mértékben helyi közmegegyezés tárgya a választás 
illetve a delegálás módjának kialakítása.

II. fejezet
 A választójog és a választás módjának kialakítása

1. Alapvető megállapodás, hogy a SZIDÖK Képviselő-testületének joga képviselni 
valamennyi  Szentes  városi  6-30  éves  fiatalt,  vagyis  valamennyiük  képviselő-
testülete. 

2. Szentes  város  valamennyi  általános-  és  középiskolájában  diákönkormányzat 
működik, amelyek megválasztásában valamennyi odajáró gyermek és ifjú vagyis 
élethelyzete  szerint  diák  választó  részt  vesz.  A SZIDÖK  választási  rendszere 
szervesen  épít  a  megválasztott  diákönkormányzatok  működésére.   A SZIDÖK 
választási  rendszere  épít  az  ifjúsági  civilszervezetek  demokratikus  működési 
módjára is. A SZIDÖK küldötteket és képviselőket az iskolai diákönkormányzatok 
delegálják. 

3. A  diákönkormányzatok  4-4  fő  küldöttet  delegálhatnak  a  SZIDÖK  Küldött- 
gyűlésébe, amely a SZIDÖK legfőbb döntéshozó szerve.

4. A  diákönkormányzatok  választják  meg  1  fő  képviselőjüket,  aki  a  SZIDÖK 
Képviselő-testületének tagja lesz. A képviselők egyben küldöttek is, így tagjai a 
Küldöttgyűlésnek.
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5. A civil  ifjúsági szervezetek 4-4 fő küldöttet  delegálhatnak a SZIDÖK Küldött-
gyűlésébe, amely a SZIDÖK legfőbb döntéshozó szerve.

6. A civil ifjúsági szervezetek titkos szavazással választják meg 1 fő képviselőjüket, 
aki a SZIDÖK Képviselő-testületének tagja lesz. A képviselők egyben küldöttek 
is, így tagjai a Küldöttgyűlésnek.

III. fejezet
A SZIDÖK választásának lebonyolítása

1. A választások időpontját a SZIDÖK Küldöttgyűlés az éves munkatervében előre 
meghatározza és nyilvánosságra hozza.

2. A választások lebonyolítása az iskolai önkormányzatok illetve a civil gyermek és 
ifjúsági  szervezetek  joga  és  felelőssége,  aminek  szabályszerű  megvalósítását  a 
SZIDÖK mentorszervezete, a VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség segíti.

3. A lezajlott  választás  eredményéről  Szentes  Város  Polgármesterét  és  Jegyzőjét 
értesítik.

IV. fejezet
Jogorvoslat

1. A választásokkal kapcsolatos panasszal bármely panaszos illetve választópolgár 
Szentes Város Jegyzőjéhez fordulhat írásban, tételes indoklással.

2. A panaszt a Jegyzőnek három napon belül el kell bírálnia.
3. A Jegyző döntése ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

V. fejezet
Záró rendelkezések

1. A választó Küldöttgyűlésekre meg kell hívni Szentes Város Polgármesterét.
2. A jelen  szabályozásban  nem szabályozott  kérdéseket  a  választásig  a  SZIDÖK 

Képviselő-testülete vizsgálja meg és dönt azokban. A választások ideje alatt ezt a 
kötelezettséget és jogot a jegyző gyakorolja.

3. Az ifjúsági polgármester  és  az ifjúsági alpolgármester   megbízó   levelét  Szentes 
Város Polgármestere adja át Szentes Város Önkormányzata  Képviselő-testületi 
ülésén.

4. A tárgyi módosított szabályozást a SZIDÖK Küldöttgyűlése 2015. ………………-
i ülésén fogadta el.


