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Jegyzője

ELŐTERJESZTEs
aPomáaVárosÖnkormrínyzatánakKépviselő-testülete
Szervezeti és Mtíködési SzabályzatarőI szőIő
5 1201 5 . (N.08.) önkormányzati rendelet
módosításaró1

Tisztelt Képviselő-testüIet!
PoménVáros Önkormányzata 78012019. (XI.20.) sz. Ök. hatfuozat{tva| aPénzigyi és Ellenőrzési
Bizottsága mellett létrebóztaa Szociális és Egészségügyi Bizottságot, Kulturális, oktatási és Sport
Bizottsálot, Városfejlesztési, Varosüzemeltetési és Műszaki Bizottságot,Közbiúonsági Bizottságot
é1
és Körn|ezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottságot.PoméaVáros ÖnkormányzataSzetvezeti
bizottságainak
a
Működési SzabáIyzaÍában rendelkezik a képviselő-testület bizottságairól, és
feladat- és hatásköreiről.
PoménVaros Önkormányzatának Képviselő-testülete Szewezetí és Működési SzabáIyzatároI szőIő
5l2OI5. (N.08.) önkormányzati rendeletének módosítása sztikséges az uj bizottsági strukturának
megfelelBen, meghatar ozva aváIasztottállandó bizottságok által ellátott feladatait és hatásköreit.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetet megtárgyalni szíveskedjen. Az

a
előterj esáé st targya\ja aPét:zúgyiés Ellenőrzési Bizottsá g, a Szociális és EgészségügyiBízottság,

Ku1turális, oktátáSi és Sport- Bizol\ság, a Varosfejlesztési, Yárosüzemeltetési és Műszaki
Bizottságot, aKözbizlonsági Bizottság és a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság.

Előterjesztésmelléklete: Lhatásvízsgálat
2. indokolás
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P

omőn Város Önkormány zatánakKépviselő_testülete

Szervezeti és Működési Szabályz atáről
5/20 1 5.(Iv.08.) önkor mány zati rendelet

módosításáról

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatérozott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarországhelyi önkormányzatairól szóló
20ll. évi CXXXIX törvény 43. $ (3) és 53' $ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a

következőket

1.$

rendeli el:

PomézVaros Önkormányzat Képviselő-testületének a PomázVríros Önkormányzatának
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési SzabáIyzatárőI szóló 5/2015.(IV.8.)

önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 18. $ (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
A képviselő testület állandó bizottságai:
''(2)
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság
Kulturális, oktatási és Sport Bizottság
Varosfej lesztési, Városüzemeltetési és Mriszaki B izottságot
Közbiztons ági Bizottság
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság''

2.$
3.$

(I) Az Ör.2. melléklete helyébe az t. melléklet szerinti rendelkezés lép.
(2)
Ör. 3. mellékletében,,Városfejlesztési és Kömyezetvédelmi Bizottsággal'' helyébe a
^z
,, Városfejlesáési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottság'' lép

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatáIyba lépésétkövető napon
hatáIyát veszti.

Pomáz,2019
Leidinger Istvan
polgármester

1.

melléklet az

Szabóné dr. Bartholomaei Krisáina
jegyző

12019

(xII. ) önkormányzati rendelethez
',2.

melléklet a

5 l20

I5.(IV. 8.) önkorm ányzatí rendelethez

Pomáz Város

ön kormányzati Képviselőtestülete

Szervezeti és Működésl Szabályzat

A képviselő-testü let bizottságai, bizottságok feladat- és hatás köre
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PénzÍigyiés Ellenőrzési Bizottság
SzociáIis és Egészségügyi Bizottság
KulturáIis, oktatásl és Sport Bizottság
Városfej lesztési, Vá rosüzemeItetési és M űszaki B izottság
Közbiztonsági Bizottság
KörnyezeWéáel m i és Természetvédel m i B izottsá g
!.

Az állandó bizottság tagjainak száma 5 fő. Bizottság a mindenkori éves költségvetési rendeletben
mejnátározott mefterij, önkormányzati rendeletÉen meghatározott, átruházott hatáskörben
Ügyben'
dön"tési joggal rendelkelk önkormányzati és önkormányzati hatósági
és
A bizottságok általában - feladatkörükben - előkészítik a képviselő-testület dontéseit, szervezik
azokat
meg
.'az
ellenőrzik a döntesek végrehajtását. A képviselőtestület határozza
jogot adhat
előterjesztéseket, amelyeket a bzottság nyújt be. A képviselőtestület döntési
bizottiágainak és a bizottság döntését felülvizsgálhatja'
kell
A bizottságok mrjködésére a Mötv. Képviselő-testÜlet bizottságaira vonatkozó rendelkezéseit

alkalmazní. A bizottságok ügyviteli feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

A

képviselőtestület valamennyi bizottsága koteles

az éves költségvetési önkormányzati

rendeíetben foglaltak vég rehajtását elóseg íten i'

A bizottságok feladata, hogy közreműködjenek az

koncepciók kidolgozásában, az
döntések végrehajtásának ellenőrzésében.

szakmai terÜletÜknár'megiátetően

a

a saj1!
meghozott
tekintetben

önkorm ányzati tevékenységet illetően

e

il.

A bizottsági működés főbb szabályal:
kell választani. A
Bizottság elnokét és tagjainak több mint felét a telepÚlési képviselők közül
lehet állandó
nem
dolgozÓja
polgármester, az áróoigá*"ster, a képviselőtestület hivatalának
bizottság elnöke, tagja.

és tanácsnokok szakmai munkájának segítésére,a
hivatal képviseletére, a bizottságok
-információk
biztosítására illetve az adminisztratív ügyek
Polgármesteri Hivataltól szükséges
liieiott szaxteiületi referenst-a bizottságok és tanácsnokok mellé kell rendelni.
intézésére
"gy-"gv a' jegyzo jelöli ki, a bizottságok elnökének, tanácsnoknak egyetértésévei,a
Ezen személyeket

A

kijelölt hivatalíreferenó ném rendelkezik szavazatijoggal, a bizottságban.

bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak jogai
m űködéssel összefüggésben azonosak.

A

A

bizottság határozatképességéreés határozath ozatalára

szabályokaI kell alkalmazni az időbeli korlátozások nélkül.
n bizoitság Ülésétaz elnök hívja össze és vezeti'

és kötelezettségei a

a

bizottsági

képviselő{estületre vonatkozó

bizottság feladatkö1ébe tartozó ügy
ülése elé terjeszti,
megtárgyalására. A bizottság elnoke az indítványt a bizottság legközelebbi

Bármely képviselő javaslatot tehet

valamely a

metyre roteles meghívni az indítványozó képviselót'
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A bizottsági döntéshozatalból kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját személyesen érinti
az Úgy' A személyes érintettségetaz érintett köteles bejelenteni' A kizárásról a bizottság dönt.

A bizottság azokban az esetekben tart zárt ülést, amelyekben azt a Mötv' kötelezővé tesz, vagy
megengedi. Döntéseiről azonban csak a bizottság elnöke adhat tájékoztatást.

A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni.

A bizottságok üléseiről 10 napon belül jegyzőkönyvet kell készíteni,mely tartalmazza : az Ülés
helyét és időpontját, a jelenléti ívet a bizottság napirendjét a napirendekhez kapcsolódó
hozzászőlások lényegét,nemzetiségi álláspontokat, valamint az évente újrakezdődően, az éven
belül folyamatosan sorszámozott bizottsági állásfog|alásokat, határozatokat. A jegyzőkönyvet a
bizottság elnöke és a bizottság által meghatározott bizottsági tag írja alá. n ;elyi3tonyvóket a
bizottságok mellé kirendelt köztisztviseló készítiel, melynek egy pétoányát a Polgármesteri Hivatal
szervezési elóadÓjának át kell adni. A bizottság üléséről készÜlt jegyzőkÖnyv eg' példányát a Pest
Megyei Kormányhivatal részére15 napon be|ül meg kell küldeni.

A bizottságok feladat és hatáskörei:
í./ Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság
Véleményezl
- az éves koltségvetési javaslatot valamint

a végrehajtásról szóló féléves,éves beszámoló
tervezeteit,
- az éves költségvetés évközi módosítását,
- pénzügyi-, gazdasági kihatással járó testületi előterjesztéseket,
- ingatlan adás-vételi ugyek testületi előterjesztéseket,
- távlati kihatású és nagy összegű fejlesztéseket, beruházásokat,
- az önkormányzati ingatlan eladásból származó vételár hátralék, kölcsönÖk hátralékának és
kamatának mérséklése,elengedése iránti kérelmeket
- helyi adók megállapítására vonatkozó onkormányzati rendeletek előterjesztéseit,
- téma szerínt szakmai bizottsághoz nem sorolható képviselő-testületi előterjesztéseket.
Szakmalfeladata

Elkészítiéves bizottsági munkatervét és beszámolóját.

A polgármester, alpolgármester illetményemelésére,illetményen felÜli javadalmazására, jutalmára

javaslattétel a képviselőtestület felé.
Figyelemmel kíséria költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a
vagyonváltozás (vagyonnövekedés-csÖkkenés) alakulását, értékeliaz aztelőidéző okokat.
Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési
szabályzat megta rtását, a bizonyl ati rend és a bizonylati fegye lern érvényesítését.
Hosszabbtávú gazdáJkodási koncepcióra javaslatot tesz, vélem ényezi ai előterjesztett koncepciót'
A civil szervezetek pályázati keretébőljuttatott támogatások elszámolásának elÍenórzése.
Részt vesz az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás stratégiájának megtervezésében,
javaslataival, koordinátori szerepkörével elősegíti az onkormányzat hatékóny gazdálkodását.
Polgármester,
képvise|őik,
bizottsági tagok vagyonhyilatkozataiáa-k nyilvántartása, a
vagyonnyilatkozatok, az összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyek vizsgálata.
Betekinthet az önko-rm_ányzat teljes, vagy rész tulajdonában lévó gazdasági tevékenységet végző
társaság tevékenységébe.

a

a

Átruházott hatásköre
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A

mindenkori éves költségvetési rendeletben bizottságra átruházott hatáskÖrbenm eg határo zható keretösszeg mértékéig- döntés i jog köre va n.

2./

a

számára

Kulturális, oktatási és Sport Blzottság

VéIeményezi
- az évei költségvetési javaslatot valamint

a

végrehajtásról szóló féléves,éves beszámoló

tervezeteit,
- képviselőtestület elé kerülő közművelődési, köznevelési és sporttal kapcsolatos előterjesztéseket.
onkormányzat fenntartásában lévó óvoda, művelődési ház és könyvtár intézményvezető
"=
munkakörre beadott pályázatokat, felkérésrevéleményezi a KL|K fenntartásában lévő oktatási
ntézmények ntézm é nyvezető m u n ka körre bead ott pály ázatokat'
- a kÖzművelődési és köznevelési intézményeknévhasználatát.
- az önkorm ányzatfenntartásában lévő közművelódési és köznevelési intézményekSzervezeti és
Működési Sza|ályzatát, jogszabályban meghatározott szervezeti dokumentumait, ellenőrzéshez
kapcsoló intézkedésitervét,illetve ezek végrehajtásáról szóló tájékoztatót, beszámolót.
- a fenntartÓi körbe tartozó intézményeketérintő vagy az önkormányzat által támogatandónak Ítélt,
az a kÓzművelődés és köznevelés, ugyét érintő beruházási elképzeléseket.
- az önkormányzati intézmények alapítása és hasznosítása, átszervezése Vagy megszüntetése,
vezetóikkel kapcsolatos személyi döntéseket tartalmazó testü|eti elóterjesztéseket.
- a nevelési illetve pedagógiái programot, szakmai programot végrehajtását, a köznevelési
intézményekbenfolyó szakmai munka eredményességét.
- városi sportélettel kapcsolatos beszámolókat, programokat, koncepciókat.
i

i

Szakmaifeladata
Elkészíti éves bizottsági munkatervét.

Megal kotja az önkormá nyzat közm űvelődési, köznevelési koncepcióját.
KimiunkáÚa a helyi közmúvelődés fejlesztési stratégiáját, előkészíti a képviselő-testület ilyen tárgyÚ

döntéseit.
Elókészíti a közművelődés, koznevelés körébe tartoző önkormányzati rendeleteket.
Gondoskodik arról, hogy az egyes intézményekszakmai önállósága, törvényben megfogalmazott
fÜggetlensége biztosított legyen.
ElÉtja a telepulés kÖzművelődés életévelkapcsolatos dÖntés-előkészítésifeladatokat,az
önkórmány2atanyagi lehetőségeihez mérten védelmet biztosít alétező kulturális értékeknek,
elősegíti új kezdeményezések megerősödését.
naíasrórébe tartoió fetadatokkal kapcsolatban együttműködésre törekszik a nemzetiségi
önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, elősegíti azok sajátos kulturális arculatának megőrzését,
valamint kéresi és fenntartja aközmúvelődést és köznevelést elősegítő kapcsolatokat.
Javaslatot tesz a BURSA HUNGARICA'' keretében a felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok által beadott pályázatokat.
A városi sportélettel kapcsolatos beszámolók, programok, koncepciók előterjesztése.
A város iportéletévelösszhangban gondoskodik kapcso|atok fejlesztéséről és Új programok
kidoloozásáról, ennek tartalmi megvalósítását figyelemmei kíséri.
teleöuIesl Értertar Bizottságként, önálló szervezeti és műkodési szabályzat szerint ellátja a
telepü lési értéktárbizottság i feladatokat, gyakorolja jogköreit'

n

Átruházott hatáskörei
Pályázatot ír ki és dönt a feladatkörébe tartozó pályázatok elbírálásáról a költségvetésben
meghatározott elóirányzat erejéig, ellenőrzi azok felhasználását, amelyről legalább évente egyszer
beszámol a képviselő{estületnek.
Amennyiben á jelentkezők száma meghaladja az óvodába felvehető gyermekek számát,
bizottság ot szeN ez, j avaslatot tesz a felvétel re
-beszámoltai1a
az onkormányzati fenntartású közművelődési, köznevelési intézményeket,
Évente
valamint kozművelódési, köznevelési önkormányzati feladatot ellátó gazdasági szervezetet
5

tevékenységéről.

a

a

hogy
városban
lakossági önszervezódő közösségek megfe|elő
rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a Művelődési Ház és Könyvtár intézmény
szolgáltatásait, és az igénybevétel idejére a minimális műkodésifeltételek rendelkezésre álljanak'
Javaslatot tesz az önkormányzat által benyújtandó közművelődési és köznevelési tevékenységet
éri ntő céltámogat ási pály ázatok kapcsán
Javaslatot tesz az önkormányzat által benyújtandó a helyi sportot és szabadidőt érintő
céltá m og at ási pály ázato k ka pcsá n.
Közreműködik,

SzociáIis és Egészségügyi Bizottság

3./

Véleményezi
_ az egészségüggyel, szociális ellátással összefüggő személyi ügyek előterjesztéseit,
- az egészségüggyel, szociális ellátással összefüggő önkormányzati rendelet, rendeIettervezet,
- az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekSzervezeti és Műkodési
Szabályzatát, jogszabályban meghatározott szervezeti dokumentumait, ellenőrzéshez kapcsoló
intézkedési tervét, illetve ezek végrehajtásáról szóló tájékoztatót, beszámolót'

Szakmaifeladata
Elkészítiéves bizottsági munkatervét'
mindenkori éves költségvetési rendeletben bizottságra átruházott hatáskörbenmeghatározható keretösszeg mértékéig-döntési jogköre van.
Családvédelemmel összefüggő teendők koordinálása, segítése.
Szociális intézmények műkodésénekösszehangolása'
A szakmai színvonal fenntartásában való közreműködés.

A

a

számára

Átruházott hatáskörei
Pályázatot ír ki és dÖnt a feladatkörébe tartozó pályázatok elbírálásáról a koltségvetésben
meghatározott elóirányzat erejéig ellenőzi azok felhasználását, amelyről legalább évente egyszer
beszámol a képviselőtestületnek
Evente beszámoltatja a város egészségügyi és szociális ellátást nyújtó tevékenységükről.
Rendeletben meghatározott éves keretösszeg mértékéig,átruházott hatáskörben telepÜlési
+Á*^^^ÍÁ^+ :ll^^írL^3 _^^
rdr

r

rvvarao( cilrdprU tar

4./ Városfej

II

tttg,

lesztési, Vá ros üzemeltetés l és M űsza kl

B

izottság

Véleményezl
- a településfejlesztésÍ koncepciÓt és az integrált településfejlesztési stratégiát,
- az alábbi re n de let-te rvezete kre vo n atkozó e őte rj esztése ket
l

:

az építészeti,értékekhelyi védelméről
a reklámhordozókról
az Ön korm ányzati Te rvtanács létreh ozásáról és m ű ködésének re ndjéről
településképibejelentésről szóló eljárásról
településképi véleményezésieljárásról
lakások és helyiségek bérletéről.
- a telepÜlésfej|esztéssel kapcsolatos koncepciókat, programokat, terveket, gazdasági programot,
gazdaság i fejlesztési tervet,
készítésalatt lévő telepulésrendezési eszkozöket, államigazgatási egyeztetési
dokumentáciÓját, valamint az elkészült településrendezési eszközöket,
- a belterületbe vonással kapcsolatos előterjesztéseket,
területfejlesztési és területrendezési (regionális, agglomerációs, kistérségi,megyei)

- a
- a
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koncepciÓkat, terveket, prog ramokat,
a lakossági, az önkormányzati illetve Vegyes pénzeszkozökból megvalósuló közműépítésekkel
egyéb közmű) kapcsolatos
(víz, csatdrna, gáz, telefon, kábelhálózat, úthálózat

_

és

előterjesztéseket,

- a városüzemeltetést kiszolgáló intézmények,gazdasági társaságok üzemeltetésére,
m ködtetésére és ala ítására vo natkozó el óterj esztéseket,
- a városüzemeltetéssel, hulladékgazdálkodással kapcsolatos koncepciókat, programokat,
p

ű

terveket,
- a közterület elnevezésekkel kapcsolatos előterjesztéseket,
- műemlékvédelemhez kapcsolódó előterjesztéseket,
- az idegenforgalom fejlesztéséről szóló koncepciókat, javaslatot tesz azok megvalósíthatóságára,
- a köftségvetési koncepciót illetve rendelet-tervezetet. Véleményezi és javaslatot tesz a
koltségveiés - a bizottság feladatkörébe tartozó részének- szakszerű elkészítésére,
- az önkorm ányzat által tervezett

- az éves közbeszerzési tervet,

-közbeszerzési értékhatár alatt lévő- beruházásokat,

- a hivatal által előterjesztett intézményi karbantartási, felújítási, építésiterveket.

Szakmaifeladata
Elkészíti éves bizottsági munkatervét.
Figyelemmel kíséri,éslavaslataival segíti a város gazdaságának fejlesztésétmeghatároző
prog ramok kialakítását.
Javáslatot tesz a helyijelentőségű építészeti,városképi értékekvédettényilvánítására és indokolt
esetben a védettségmegszÜntetésére. Az erre vonatkozó előterjesztést a képviseló{estület elé
terjeszti.
Javaslatot tehet a város tulajdonában, használatában lévő külterÜleti termőföldek hasznosítási
módjára.
Figy"elemmel kíséria helyi jelentőségű építészeti,műemléki városképi értékekmegóvásá$
ításá ra.
j avas latot tesz azok fen n m arad ására, vala m nt helyreá
információt kérhet, ezek alapján
tapasztalatairól
közterÜlet-felügyelők tevékenységéról,
javaslatokat tehet.
kozreműkodik város-, és műemlékvédelemhez kapcsolódó helyi rendelet-tervezetek, határozati
javaslatok kialakításában,
Javaslatot tesz az éves közbeszerzésekre.
Javaslatot tesz a felújításokfolyamatára, sorrendjére. Minden év április 15. napjáig jóváhagyja az
éves útkarbantartási ütemtervet'
Javaslatot tesz a település forgalmi rendjének meghatározására.
Figyelemmel kíséria költségvetés -a bizottság feladatkörébe tartozó részének-felhasználását.
n-íáros idegenforgalmávát összhangban gondoskodik kapcsolatok fejlesztéséről és új
programok kidolgozásáról, ennek tartalmi megvalósítását figyelemmel kíséri
ioelentorgalmi beruh ázások, fejlesztések valamint szakmai pályázatok előkészítése,előzetes
véleményezése
Javaslatot tesz az önkormányzat által benyújtandó az idegenforgalmat érintő céltámogatási
i

Á

l l

a

aá|vőzalaV
s4q.vr\

PqrJ

lzanncán

Átruházott hatáskörei
Pályázatot ír ki és dönt

a feladatkörébe tartozó pályázatok elbírálásáról a költségvetésben
mértékéig'
határozott
előirányzat
meg
Támogatás Pályázatot. Dönt a védett építészetiértékek
Leblonyolítja a Telepüiési Értékvéoétmi
telÚjításánbz nyújtandó támogatás mértékéről.Amennyiben az éves költségvetési rendeletben
kerátÖsszeg rérúrtmeghatározásra, a bizottság ezen keretösszegen belÜl dönt a konkrét
tám

ogatások odaítéléséről.

Véleriényezi a szomszédos települések településrendezési eszközeinek, telepÜlésfejlesztési
koncepciójának és integrált telepÜlésfejlesztési stratégiájának tervezetét'
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Véleményezi a Pomáz Város közigazgatási területét érintő településfejlesztési koncepció, integrált
településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv és
településképirendelet készítésévelvagy módosításával összefÜggésben lefolytatott partnerségi
egyeztetés során beérkezett vélemények,észrevételek,javaslatok elfogadásáról, vagy el nem
fogadásáról, el nem fogadás esetén annak indokolásáról'

5.

l Közbiztonság i B izottság

Véleményezi
- a közlekedésfejlesztési, infrastrukturális koncepciókat, programokat; terveket,
- a város közlekedési rendjét befolyásoló önkormányzati hatósági döntéseket,
- a közterületi renddel kapcsolatos előterjesztéseket,

Szakmalfeladata
Elkészítiéves bizottsági munkatervét.
Rendszeresen kapcsolatot tart a Szentendrei Rendőrkapitányság, valamint a Pomázi Rendőrőrs
vezetőjével'
polgármesterrel
Közreműködik
önkormányzat bűnmegelőzéshez-, közbiztonság
elősegítéséhezkapcsoló feladatok ellátásában.
Koordinálja az önkormányzat és
helyi Polgárőrség együttműködését, javaslatot tesz
támogatásukra.
Közreműködik a forgalmi rend időszakos felülvizsgálatában'
gyermekintézmények közlekedési megközelíthetőségének javítására, a
Javaslatot tesz
gyermekbalesetek megelőzési lehetőségeire.
Együittműködik a helyi gyermekvédelmi-, családvédelmi-, oktatási intézményekkel,szervezetekkel
és a rendőrséggel, a fiatalok körében történő drogprevenció érvényesÜlésének,valamint a helyes
életvezetésmegismerésénekelósegítése érdekében.
Együttműködik
helyi gyermekvédelmi-, csa|ádvédelmi-, oktatási-, kulturális-, és sport
intézményekkel,szervezetekkel
fiatalok tartalmas szabadidő eltöltésének elősegítése
érdekében.
Meghívásra részt Vesz a helyi család és gyermekjóiéti szolgálat által szervezett jelzőrendszeri
értekezleten.

a

az
a

a

a

6./ Környezetvéde

a

!m

i és Természetvédelm i B izottság

Véleményezl
-

természeti értékekhelyi védelméről szóló előterjesztéseket,

- a környezetvédelemhez, természetvédelemhez, kapcsolódó előterjesztéseket,
- a környezetvédelmi beruházásokat, fejlesztéseket valamint szakmai pályázatokat,

- a

a

védett természeti területen tervezett,
védelmet érintó beavatkozásra vonatkozó
előterjesztéseket,
- védett természeti terÜleteket és értékeket:országos jelentőségű védett természeti területen, helyi
jelentőségű védett természeti területen,
_ környezeti elemek állapotát: levegő, viz, talaj, élővilág szempontok szerint'
- települési környezetminőségét befolyásoló tényezőket: építettkörnyezet, közlekedés' zaj- és
rezgés, zöldfelület gazdálkodás,
- környezetvédelmi szolgáltatásokat: ivóvÍz, szennyvíz, hulladék, településtisztaság, csapadékvízgazdálkodás,
8

környezetbiztonság: ár- és belvíz, infrastruktúra védelme, erdőtüzek ellenivédelem,
városüzemeltetéshez kapcsolódó novényvédelmi, parkosítási, hulladékszállítási- es
állategészségügyi önkormányzati feladatok ellátását,

_

- a

Szakmaifeladata
Elkészíti éves bizottsági munkatervét.
Javaslatot tesz a helijebntőségű természeti, értékekvédettényilvánítására és indokolt esetben a
védettségmegszüntetésére, az erre vonatkozó előterjesztést a képviselőtestület elé terjeszti.
Figyelerrimet rísériés javaslataival elősegíti a városüzemeltetéshez kapcsolódó növényvédelmi,
parkosítási és állategészségügyi Önkormányzati feladatok ellátását.
kornyeietvédelemhez, természetvédelemhez kapcsolódó helyi rendeletKözreműködik
te rvezete k, határ ozati j avas ato k ki a la kítá sá ba n.
Fenntarthatóság-, környezettudatosságra nevelés elősegítése,tájékoztatás. ,,

a

l

Az előterjesztés
1.sz. melléklete

PoménVáros Önkormányzat Képviselő-testületének a PomázViíros ÖnkormányzaténakKépviselő_
testiilete Szewezetiés MűködésiSzabáIyzatáróI szóló önkormányzati rendelet
mo do sítás án ak terv ezetéhez

Táiékoztatőazelőzeteshatásvizsgálateredmény&ől
Jogszabály megalkotásanak szükségessége
Az önkorm ényzatképviselő-testületének működésének meghatar ozása.
1

.

2.

A

szab áIy o zás v árhatő következményer

a)
b)

c)

Tarsadalmi, gazdasági' kciltségvetési hatásai
nem mérhető
környezeti és egészségikövetkezményei
nem mérhető
adminisztratív terheket befolyásoló hatások
nincs

T -. - - 1- !1-- ^11-^1-^^-!^AL^- DáLrNJvév')
lÁnarrir ác nÁnzr'icrri fel+é+ale1t
JZwl v vzvLr !6éJ
DzvrrrvrJ r' ^-^*,^-o+i
^ J|JB:jzaUaly
dlÍrd.lllli4Lasi4llwL ^-:il.^A*^^ ^-^^A1-,:
J.

Személyi feltételek: adott
Szervezeti feltételek: adott
Targyi feltételek: adott
Pénzügyi feltételek: Bizottságok számánaknövekedésének költsége a2020. évi
költsógvetésben tervezésre kerül.

4. Az előterjesztés szerint tervezett adatkezelési miiveletek adatvédelmi hatásvizsgáIatanak
eredménye: jogszabáIy szerinti adatkezelésen kívtil egyéb adatkezelés nem történik.
5. Egyéb hatások: nincs
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Az előterjesztés
2. sz. melléklete

Indokolás

PománVáros Önkormanyzat Képviselő-testületének a PoménVaros ÖnkormányzatánakKépviselőtestülete Szervezeti és MűködésiSzabáIyzatéről, szóló önkorményzatírendelet
mó do sításán ak tew ezetéhez
Pomáz Város Önkormanyzata I8O12O19. (XI.20.) sz. Ök. hatátozatával aPénzugyi és Ellenőrzési
Bizottsága mellett létrehozta a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, Kulturális, oktatási és Sport
Bizottságot, Varosfejlesztési, Városüzemeltetési és Műszaki Bizottságot,Közbíztonsági Bizottságot
és Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottságot.PomázVáros ÖnkormrányzataSzewezeti és
Mtiködési SzabáIyzatában rendelkezik a képviselő-testület bizottságairól, és a bizottságainak
feladat- és hatásköreiről.
Pomáz Varos Önkormányzatának Képviselő-testtilete Szervezeti és Működési SzabályzatnőI szóIő
5120Í5. (N.08.) önkormányzati rendeletónek módosítása sztikséges az új bizottságoknak
megfelelően, meghatározya abizottságok által ellátott feladatait és hatásköreit.
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