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A képviselő-testület bizottságainak feladat- és hatáskörét, valamint az egyes tanácsnokok által 

felügyelt területeket tartalmazó jegyzéke  

 

I. BIZTOTTSÁGOK 

 

A. Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 

 

Feladatköre: 

 

1. Kapcsolatot tart: 

 

a) a Polgármesteri Hivatal Gazdasági főosztályával, a belső ellenőrrel, a könyvvizsgálóval. 

 

2. Vizsgálja: 

 

a) és véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló éves beszámoló 

tervezeteit az önkormányzatnál és intézményeinél [Mötv 120. § (1)] 

b) az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, 

ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati 

fegyelem érvényesítését az önkormányzatnál és intézményeinél [Mötv 120. § (1)]; 

c) és figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját 

bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés-csökkenés) alakulását, értékeli az azt 

előidéző okokat; 

d) negyedéves rendszerességgel az adóbehajtást, illetve az adók módjára behajtandó 

köztartozás állását az Adóhatóság által készített kimutatás alapján. 

e) ellenőrzési terve alapján célvizsgálatokat tarthat, különösen az önkormányzati 

vagyongazdálkodás, valamint a beruházások területén. 

f) a civil szervezetek pályázati keretéből juttatott támogatások elszámolását. 

g) polgármester, a képviselőik, a bizottsági tagok vagyonnyilatkozatainak nyilvántartását, a 

vagyonnyilatkozatok, az összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyeket. 

h) a költségvetés likviditását 

 

3. Részt vesz: 

 

a) a helyi adókoncepció, a városfejlesztési koncepció előkészítésében. 

b) az önkormányzat gazdasági szerepvállalásával, valamint az önkormányzati vagyon 

hasznosításával kapcsolatos döntések előkészítésében. 

c) a költségvetési előirányzatok, pót-előirányzati igényekről előkészítésében. 

d) az önkormányzati társulás létrehozásában, társuláshoz, vagy valamely érdekképviseleti 

szervhez való csatlakozásban; ha ez érinti a város költségvetését; gazdálkodását. 

e) a feladatkörébe tartozó rendeletek döntések előkészítésében, kidolgozásában, 

módosításában: 

1. Az intézményi térítési díjakról 

2. A közterület-használatról és a közterület-használati díjakról 

3. A helyi adókról 

4. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól 

5. A lakáscélú helyi támogatásokról 

6. Az önkormányzat költségvetéséről 

7. A település zárszámadásáról 

http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1648794496_2022_04_iii_28_osszefuzve_egyseges_8_2019.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1647859672_utolso_egyseges_4_2015.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1634219828_30_2020_egysegesben_26_2011_helyi_ado.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611224272_2010_30_x_26_modositott_egyseges.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611225158_10_2009_iii_26_lakascelu_helyi_tamogatasok.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611230617_3_2019_iii_07_hatalyos_rendelet_mellekletekkel.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611230669_6_2019_iv_24_a_telepules_2018_evi_zarszamadasarol.pdf
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8. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól 

9. A Pomázi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának 

egyes kérdéseiről  

 

4. Véleményezi: 

 

a) az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló éves beszámoló tervezeteit a 

helyi önkormányzatnál és intézményeinél [Mötv 120. § (1) a)] 

b) a gazdasági programot, a költségvetési koncepciót, az éves költségvetésről és 

zárszámadásról szóló rendelettervezetet. 

c) más bizottság, vagy tanácsnok gazdálkodást, költségvetést érintő határozatát, javaslatát.  

d) az éves költségvetés évközi módosítását, 

e) pénzügyi-, gazdasági kihatással járó testületi előterjesztéseket, 

f) ingatlan adás-vételi ügyek testületi előterjesztéseket, 

g) távlati kihatású és nagy összegű fejlesztéseket, beruházásokat, 

h) az önkormányzati ingatlan eladásból származó vételár hátralék, kölcsönök hátralékának 

kamatának mérséklése, elengedése iránti kérelmeket 

i) helyi adók megállapítására vonatkozó önkormányzati rendeletek előterjesztéseit, 

j) az intézményi eszközbeszerzések jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 

k) az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervét 

l) az Önkormányzat által benyújtandó pályázatokról szóló előterjesztéseket 

m) a civil szervezetek részére juttatott támogatásokra vonatkozó elszámolásokat [24/2021. 

(XI.26. Ör. 18. § (1) bek.] 

n) a más bizottság, vagy tanácsnok feladatkörébe tartozó rendeletek döntések költségvetési 

kihatásait: 

1. A települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról 

2. A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

3. A temetők rendjéről 

4. Pomáz városban közfeladatot ellátó szervezetek részére lakhatási támogatás 

céljára fordítható önkormányzati forrás biztosításáról 

5. A civil szervezetek támogatásának rendjéről 

6. Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról 

7. Az útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 

8. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódó talajterhelési díjról, a talajterhelési díjról és eljárási szabályokról 

9. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

10. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek 

bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről 

11. A közterület-használatáról és a közterület-használati díjakról 

 

5. Szakmai feladata: 

 

a) Elkészíti éves bizottsági munkatervét és beszámolóját. 

b) A polgármester, alpolgármester illetményemelésére, illetményen felüli javadalmazására, 

jutalmára javaslattétel a képviselőtestület felé. 

c) Előkészíti az útépítési kezdeményezés befogadásáról és a támogatás mértékéről szóló 

döntéseket [15/2020. ˙VII. 17.) Ör. 10. § (4) bek.] 

 

6. Átruházott hatásköre: 

 

http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611228504_2019_9_iv_24_modositott_egyseges.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611228504_2019_9_iv_24_modositott_egyseges.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611230990_29_2020_egysegesben_12_2020_koztisztviseloi.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611230990_29_2020_egysegesben_12_2020_koztisztviseloi.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1645112025_1_2015_2_2022_ii_16_egyseges_a_telepulesi_tamogatasokrol_es_egyes_szocialis_ellatasokrol.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1626352117_14_2021_vii_15_melleklettel_gyermekvedelmi_rendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611229206_2019_1_i_25_modositott_egyseges.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611231194_20_2020_lakhatasi_tamogatas_rendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611231194_20_2020_lakhatasi_tamogatas_rendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1637928818_24_2021_xi_26_mellekletekkel_civil_november.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1637048133_22_2021_xi_15_az_onkormanyzat_sajat_halottja_rendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611231073_utepites_rendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611224169_2009_23_vi_26_modositott_egyseges.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611224169_2009_23_vi_26_modositott_egyseges.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1641483104_18_2021_25_2021_mellekletekkel_egyseges_vagyonrendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1615883885_5_2021_iii_12_modositott_egysegesben.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1615883885_5_2021_iii_12_modositott_egysegesben.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611226723_utolso_egyseges_4_2015.pdf
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a) A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli. 

Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet vagy a szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt 

megküldi az Állami Számvevőszéknek.  [Mötv 120. § (2)] 

b) A mindenkori éves költségvetési rendeletben bizottságra átruházott hatáskörben- a számára 

meghatározható keretösszeg mértékéig- döntési jogköre van. 

c) Dönt az 1 millió forintnál magasabb, de legfeljebb 5 millió forintos összegű egyedi 

értékhatárig a behajthatatlan követelések mérsékléséről, elengedéséről. [18/2021. (X.8.) 

Ör. 25. § (1) b)] 

d) Gyakorolja Pomáz Város Önkormányzatának a mindenkor hatályos költségvetési 

rendeletben rá átruházott hatásköröket.  

e) Gyakorolja az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok vonatkozásában a 

tulajdonost megillető ellenőrzési jogköröket [18/2021. (X.8.) Ör. 36. § (5)] 
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B. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 

 

Feladatköre: 

 

1. Kapcsolatot tart: 

 

a) a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Humán Szolgáltatási osztályával, a város kulturális, 

nevelési, oktatási és sport szervezetivel, intézményeivel, az egyházakkal, a nemzetiségi 

önkormányzatokkal, az Értéktár Bizottsággal  

 

2. Részt vesz: 

 

a) a feladatkörébe tartozó rendeletek döntések előkészítésében, kidolgozásában, 

módosításában: 

1. A civil szervezetek támogatásának rendjéről 

2. A közművelődésről 

3. A sporttal kapcsolatos feladatokról 

4. Az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról 

5. A városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról  

 

3. Véleményezi: 

 

a) képviselőtestület elé kerülő közművelődési, köznevelési, művészeti, tudományos és sporttal 

kapcsolatos előterjesztéseket. 

b) az önkormányzat fenntartásában lévő óvoda, művelődési ház és könyvtár intézményvezető 

munkakörre beadott pályázatokat, felkérésre véleményezi az oktatási intézmények 

intézményvezető munkakörre beadott pályázatokat. 

c) a közművelődési és köznevelési intézmények névhasználatát. 

d) az önkormányzat fenntartásában lévő közművelődési és köznevelési intézmények Szervezeti 

és Működési Szabályzatát, jogszabályban meghatározott szervezeti dokumentumait, 

ellenőrzéshez kapcsoló intézkedési tervét, illetve ezek végrehajtásáról szóló tájékoztatót, 

beszámolót. 

e) a fenntartói körbe tartozó intézményeket érintő vagy az önkormányzat által támogatandónak 

ítélt, az a közművelődés és köznevelés, ügyét érintő beruházási elképzeléseket.  

f) az önkormányzati intézmények alapítása és hasznosítása, átszervezése vagy megszüntetése, 

vezetőikkel kapcsolatos személyi döntéseket tartalmazó testületi előterjesztéseket.  

g) a nevelési, illetve pedagógiai programot, szakmai programot végrehajtását, a köznevelési 

intézményekben folyó szakmai munka eredményességét. 

h) városi sportélettel kapcsolatos beszámolókat, programokat, koncepciókat. 

i) Az intézményi térítési díjakról 

j) A településkép védelméről 

k) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, 

elidegenítésének feltételeiről 

l) A közterület-használatáról és a közterület-használati díjakról 

m) A város címeréről és zászlójáról 

n) Pomáz Város névhasználatáról 

o) Pomáz városban közfeladatot ellátó szervezetek részére lakhatási támogatás céljára 

fordítható önkormányzati forrás biztosításáról 

 

 

http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1637928818_24_2021_xi_26_mellekletekkel_civil_november.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611224115_2017_15_vi_22_modositassal_egysegesben.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611226366_3_2014_sporttal_kapcsolatos_feladatokrol.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1637048133_22_2021_xi_15_az_onkormanyzat_sajat_halottja_rendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1625070504_13_2021_vi_30_kit_rendelet_mod.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1648794496_2022_04_iii_28_osszefuzve_egyseges_8_2019.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611229154_15_2018_vi_25_telepuleskep_vedelmerol.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1615883885_5_2021_iii_12_modositott_egysegesben.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1615883885_5_2021_iii_12_modositott_egysegesben.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611226723_utolso_egyseges_4_2015.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611224057_21_1992_vii_28_modositott_egyseges.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611225022_26_2020_xi_02_rendelettel_mod_3_2009_i_26_egysegesben.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611231194_20_2020_lakhatasi_tamogatas_rendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611231194_20_2020_lakhatasi_tamogatas_rendelet.pdf
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4. Szakmai feladata: 

 

a) Elkészíti éves bizottsági munkatervét. 

b) Megalkotja az önkormányzat közművelődési, köznevelési koncepcióját.  

c) Kimunkálja a helyi közművelődés fejlesztési stratégiáját, előkészíti a képviselő-testület ilyen 

tárgyú döntéseit. 

d) Előkészíti a közművelődés, köznevelés körébe tartozó önkormányzati rendeleteket. 

e) Gondoskodik arról, hogy az egyes intézmények szakmai önállósága, törvényben 

megfogalmazott függetlensége biztosított legyen. 

f) Ellátja a település közművelődés életével kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokat, az 

önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten védelmet biztosít a létező kulturális értékeknek, 

elősegíti új kezdeményezések megerősödését. 

g) A hatáskörébe tartozó feladatokkal kapcsolatban együttműködésre törekszik a nemzetiségi 

önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, elősegíti azok sajátos kulturális arculatának 

megőrzését, valamint keresi és fenntartja a közművelődést és köznevelést elősegítő 

kapcsolatokat. 

h) Javaslatot tesz a „BURSA HUNGARICA” keretében a felsőoktatási hallgatók és 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok által beadott pályázatokat. 

i) A városi sportélettel kapcsolatos beszámolók, programok, koncepciók előterjesztése.  

j) A város sportéletével összhangban gondoskodik kapcsolatok fejlesztéséről és új programok 

kidolgozásáról, ennek tartalmi megvalósítását figyelemmel kíséri. 

k) A feladatkörébe tartozó jeles napokról történő megemlékezés: 
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  Dátum Név Megjegyzés 

01.22. A magyar kultúra napja 

1989 óta, azért január 22-én, mert 1823-ban Kölcsey Ferenc ezen a 
napon fejezte be a Himnusz megírását. 

01.27 
A holokauszt nemzetközi 
világnapja 

1945-ben a szovjet Vörös Hadsereg ezen a napon felszabadítja 
az Auschwitz-birkenaui koncentrációs táborokat. 2005-ös ENSZ ájánlás. 

02.21 
Az anyanyelv nemzetközi 
napja 

Banglades javaslatára az ENSZ hirdette meg, és 2000-ben ünnepelték 
először.[12] 

03.21. A költészet világnapja 

Bevezetését a marokkói kormányzat kezdeményezte 1998-ban az ENSZ 
Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezeténél (UNESCO).[27] 

03.27. Színházi világnap 
A Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyűlésén 40 ország küldötteinek 
határozata alapján, 1962 óta tartják, annak emlékére, hogy 1957. 
március 27-én Párizsban megnyílt a Nemzetek Színháza.[31] 

04.08 A roma kultúra világnapja 

a magyarországi honlapok kalendáriumaiban elterjedt a március 19-i 
dátum is, mint „a cigányság világnapja”, ekkorra azonban egyetlen 
nemzetközi szervezet sem hirdetett ilyen világnapot. 

04.11. A magyar költészet napja 

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én, József 
Attila születésnapján ünneplik. Ebből az alkalomból minden évben 
irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és -
versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt. 

04.14. A könyvtárosok világnapja 

The Campaign for the World’s Libraries Könyvtáros egyesületek 
programnapja, hogy felhívják a közvélemény figyelmét a könyvtárak és 
könyvtárosok nyújtotta értékekre. 

04.15. A művészet világnapja 

A művészet világnapjának célja, hogy segítse a művészet fejlődését, 
terjesztését és élvezetét, az UNESCO Általános Konferenciájának 40. 
ülésszakán, 2019-ben született döntés értelmében. A művészet 
világnapja Mexikó és Törökország kezdeményezésére, a tagállamok 
egyhangú támogatásával került az UNESCO által ünnepelt napok közé, az 
április 15-i dátum apropója Leonardo da Vinci itáliai polihisztor 1452-es 
születésének napja. 

04.16. 
Holokauszt Magyarországi 
Emléknapja 

2001 óta minden év április 16-án a holokauszt magyarországi áldozataira 
emlékezünk. 1944-ben e napon kezdődött meg a magyarországi zsidók 
gettókba tömörítése Kárpátalján. Az ezt követő hónapok során több mint 
400 000 zsidót zártak gyűjtőtáborokba, majd hurcoltak el 
Magyarországról Auschwitz-Birkenauba.[32] 

05.03. 

A nemzetközi 
sajtószabadság napja 

Az ENSZ 1991 őszén nyilvánította május 3-át a Nemzetközi 
Sajtószabadság Napjává, annak emlékére, hogy 1991. május 3-án tették 
közzé a Windhoek Nyilatkozatot, amelyben az afrikai népeknek a 
független és pluarista sajtóhoz való jogát fogalmazták meg. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_kult%C3%BAra_napja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Holokauszt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Holokauszt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Anyanyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Anyanyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6lt%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_8.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_Roma_Nap
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_14.
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nyvt%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gnapok_%C3%A9s_nemzetk%C3%B6zi_akci%C3%B3napok_list%C3%A1ja#cite_note-32
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gnapok_%C3%A9s_nemzetk%C3%B6zi_akci%C3%B3napok_list%C3%A1ja#cite_note-32
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gnapok_%C3%A9s_nemzetk%C3%B6zi_akci%C3%B3napok_list%C3%A1ja#cite_note-32
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gnapok_%C3%A9s_nemzetk%C3%B6zi_akci%C3%B3napok_list%C3%A1ja#cite_note-32
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gnapok_%C3%A9s_nemzetk%C3%B6zi_akci%C3%B3napok_list%C3%A1ja#cite_note-32
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_3.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_sajt%C3%B3szabads%C3%A1g_napja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_sajt%C3%B3szabads%C3%A1g_napja
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Windhoek_Nyilatkozat&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Windhoek_Nyilatkozat&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Windhoek_Nyilatkozat&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Windhoek_Nyilatkozat&action=edit&redlink=1
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5. Átruházott hatásköre: 

 

a) Pályázatot ír ki és dönt a feladatkörébe tartozó pályázatok elbírálásáról a költségvetésben 

meghatározott előirányzat erejéig, ellenőrzi azok felhasználását, amelyről legalább évente 

egyszer beszámol a képviselő-testületnek. 

b) Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja az óvodába felvehető gyermekek számát, 

bizottságot szervez, javaslatot tesz a felvételre 

c) Évente beszámoltatja az önkormányzati fenntartású közművelődési, köznevelési 

intézményeket, valamint közművelődési, köznevelési önkormányzati feladatot ellátó 

gazdasági szervezetet tevékenységéről. 

d) Közreműködik, hogy a városban a lakossági önszerveződő közösségek megfelelő 

rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a Művelődési Ház és Könyvtár 

intézmény szolgáltatásait, és az igénybevétel idejére a minimális működési feltételek 

rendelkezésre álljanak. 

e) Javaslatot tesz az önkormányzat által benyújtandó közművelődési és köznevelési 

tevékenységet érintő céltámogatási pályázatok kapcsán 

f) Javaslatot tesz az önkormányzat által benyújtandó a helyi sportot és szabadidőt érintő 

céltámogatási pályázatok kapcsán. 

g) Fenntartói felelősségből adódó feladatkörében ellátja az önkormányzat által kiadott helyi lap 

és kiadványok kiadásának felügyeletét [4/2000. (04.25.) 5. § (4)] 

h) Javaslatot tehet a Pomáz Közoktatási Díjra [30/2004. (09.08.) 5. § (4)] 

i) Javaslatot tehet a Pomáz Közművelődési Díjra [30/2004. (09.08.) 5. § (5)] 

j) Javaslatot tehet a Testnevelési és Sport Díjra [30/2004. (09.08.) 5. § (7)] 

05.18. 

A múzeumok nemzetközi 
napja 

A Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 
(ICOM) 1977 májusában Moszkvában megtartott XI. konferenciáján 
határozták el ünneplését. 1978-ban tartották először. 

06.10. A kézművesség világnapja www.worldhandicraftsday.com 

06.13. A magyar feltalálók napja   

06.23. Olimpiai világnap 

1987 óta ünnepeljük, annak emlékére, hogy 1894. június 23-án Pierre de 
Coubertin báró kezdeményezésére Párizsban kongresszus nyílt, amelyen 
elhatározták az ókori görög olimpiai játékok újjáélesztését. 

10.01 A zene világnapja 1975 óta, UNESCO, Yehudi Menuhin kezdeményezésére 

10.31. A reformáció emléknapja 
Luther Márton 1517-ben ezen a napon függesztette ki tanait a 
wittenbergi vár kapujára. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_18.
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAzeum
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAzeum
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_10.
https://web.archive.org/web/20181004014132/http:/www.worldhandicraftsday.com/
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_13.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_feltal%C3%A1l%C3%B3k_napja
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_23.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_1.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Zene
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_31.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Luther_M%C3%A1rton
https://hu.wikipedia.org/wiki/Luther_M%C3%A1rton
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C. A Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

Feladatköre: 

 

1. Kapcsolatot tart: 

 

a) a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Humán Szolgáltatási osztályával, a város szociális és 

egészségügyi szervezetivel, intézményeivel. 

 

2. Vizsgálja: 

 

a) a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi, orvosi ügyelet feladatellátását, annak színvonalát 

b) a város szociális ellátó rendszerét, intézményeit, 

c) az esélyegyenlőségi tervben megfogalmazottak megvalósulását, az intézkedési terv 

végrehajtásának állapotát  

 

3. Részt vesz: 

 

a feladatkörébe tartozó rendeletek döntések előkészítésében, kidolgozásában, 

módosításában: 

a. A települési támogatásokról és egyes szociális ellátásokról 

b. A gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

c. A háziorvosi körzetekről 

d. A temetők rendjéről 

e. Pomáz városban közfeladatot ellátó szervezetek részére lakhatási támogatás 

céljára fordítható önkormányzati forrás biztosításáról 

 

4. Véleményezi: 

 

a) az egészségüggyel, szociális ellátással összefüggő személyi ügyek előterjesztéseit, az 

egészségüggyel, szociális ellátással összefüggő önkormányzati rendelet, rendelettervezet, 

b) az önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézmények Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, jogszabályban meghatározott szervezeti dokumentumait, ellenőrzéshez 

kapcsoló intézkedési tervét, illetve ezek végrehajtásáról szóló tájékoztatót, beszámolót. 

c) A szociális helyzet alapján lakásbérletre kiírt pályázatokat véleményezi. [5/2021. (III.12.) 

13. § (3)] 

d) Az intézményi térítési díjakról szóló rendeletet 

e) A civil szervezetek támogatásának rendjéről 

f) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, 

elidegenítésének feltételeiről 

 

5. Szakmai feladata: 

 

a) Elkészíti éves bizottsági munkatervét. 

b) A mindenkori éves költségvetési rendeletben bizottságra átruházott hatáskörben- a számára 

meghatározható keretösszeg mértékéig- döntési jogköre van. 

c) Családvédelemmel összefüggő teendők koordinálása, segítése. 

d) Szociális intézmények működésének összehangolása. 

e) A szakmai színvonal fenntartásában való közreműködés. 

f) Delegáltja útján részt vesz a szociális kerekasztal munkájában. 

g) Ellenőrzi az Élelmiszerbank által biztosított adományok kiosztásáért felelős koordinátor 

tevékenységét. 

http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1645112025_1_2015_2_2022_ii_16_egyseges_a_telepulesi_tamogatasokrol_es_egyes_szocialis_ellatasokrol.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1626352117_14_2021_vii_15_melleklettel_gyermekvedelmi_rendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611225268_2017_1_i_20_modositott_egyseges.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611229206_2019_1_i_25_modositott_egyseges.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611231194_20_2020_lakhatasi_tamogatas_rendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611231194_20_2020_lakhatasi_tamogatas_rendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1648794496_2022_04_iii_28_osszefuzve_egyseges_8_2019.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1637928818_24_2021_xi_26_mellekletekkel_civil_november.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1615883885_5_2021_iii_12_modositott_egysegesben.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1615883885_5_2021_iii_12_modositott_egysegesben.pdf
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h) Javaslatot tesz a „Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat” vonatkozásában a felsőoktatási 

hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok által beadott pályázatok elbírálására. 

i) A feladatkörébe tartozó jeles napokról történő megemlékezés: 

Dátum Név Megjegyzés 

02.04. Rákellenes világnap[9] 

Az International Union Against 
Cancer (UICC) 2000 februárjában Párizsban tartott első 
rákellenes világkongresszusán hirdették meg annak emlékére, 
hogy a kongresszus február 4-én történelmi dokumentumot írtak 
alá, amely világméretű összefogásra szólít fel a rák ellen. 

02.11. A betegek világnapja 

1993-tól II. János Pál pápa kezdeményezésére ünneplik. Célja, 
hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, 
illetve segítse elő a szenvedés megértését.” 

02.14. Az epilepszia világnapja 

A Nemzetközi Epilepsziaellenes Iroda (IBE) 1997. február 14-re 
hirdette meg az epilepsziával élők első világnapját.[10] 

03.21. 
A Down-szindróma-
világnapja 

Az ENSZ 2011. november 11-én nyilvánította világnappá. 

04.07. Az egészség világnapja 

Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1947-ben ezen a napon 
alakult meg, célja a nemzetközi egészségügyi munka irányítása 
és összehangolása, továbbá a környezet aktív védelme.  

04.22. Az ápolók világnapja   

04.27. 

A vakvezető kutyák 
világnapja 

1994-ben ünnepelték meg először, a Nagy-Britanniában levő 
vakvezető Kutyakiképző Iskolák Világszövetségének ötlete 
nyomán. 

05.08. 

A Nemzetközi 
Vöröskereszt és Vörös 
Félhold napja 

A szervezetet megalapító Jean Henri Dunant svájci író 
születésnapján.[34] 

05.12. 

Az ápolónők nemzetközi 
napja 

1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale brit 
ápolónő, aki tevékenységével a krími háborúban szerzett 
érdemeket. 

05.15. A család nemzetközi napja 1994 óta, ENSZ 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_4.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_11.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Betegs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Febru%C3%A1r_14.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Epilepszia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Down-szindr%C3%B3ma-vil%C3%A1gnap
https://hu.wikipedia.org/wiki/Down-szindr%C3%B3ma-vil%C3%A1gnap
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_7.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi_Vil%C3%A1gszervezet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi_Vil%C3%A1gszervezet
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi_Vil%C3%A1gszervezet
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_27.
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_8.
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_12.
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_15.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1d_(szociol%C3%B3gia)
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05.22. Elhízás elleni európai nap A kezdeményezés nemzetközi honlapja 

05.31. 

Dohányzásmentes 
világnap 

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) kezdeményezésére 
a nap különböző rendezvényein azt hangsúlyozzák, hogy a 
dohányosoknak nincs joguk ártani nemdohányzó 
embertársaiknak. 

06.14. A véradók világnapja   

06.26. 

Kábítószer-ellenes 
világnap 

1988-tól ünnepeljük az ENSZ-közgyűlés határozata alapján. Célja 
figyelemfelkeltés a kábítószer veszélyeire, a drogkereskedelem 
elleni harc fontosságára. (Magyarországon 1997-ben tartották 
először.) 

06.27. A cukorbetegek világnapja. 

A diabétesz világnapot a Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
szervezésében tartják. 

07.01. Semmelweis Nap 
Július 1-je Semmelweis Nap, a magyar egészségügy napja, 
egyben az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. 

08.01. 
Az anyatejes 
táplálás világnapja 

Az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF 1992-ben indította 
el programját a csecsemők egészséges táplálására. Azóta ez a 
nap világszerte a szoptatás világnapja. 

10.01. Az idősek világnapja 1991 óta, ENSZ 

10.17. 

A szegénység elleni 
küzdelem világnapja 

1992-ben nyilvánította azzá az ENSZ. A világnap gondolata 
Joseph Wresinszky atyától, a Segítség Mindenfajta Nyomorúság 
Elleni Negyedik Világmozgalom (ATD) alapítójától származik. 
Magyarországon 1996-tól emlékeznek meg a világnapról. 

11.12. Szociális Munka Napja 

Az Országgyűlés 2016. decemberi döntésével november 12-ét, a 
Szociális Munka Napját munkaszüneti nappá nyilvánította. Ezen 
a napon a figyelem azokra a szakemberekre irányul, akik az év 
minden napján segítik, gondozzák segítségre szoruló 
honfitársainkat. 

11.14. A cukorbetegek világnapja Nemzetközi diabétesz nap, a WHO szervezésében tartják. 

https://web.archive.org/web/20100522060744/http:/hu.obesityday.eu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_31.
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_14.
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9r
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_26.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichoakt%C3%ADv_szer
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pszichoakt%C3%ADv_szer
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_27.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cukorbetegs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szoptat%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szoptat%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Id%C5%91skor&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_17.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeg%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeg%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_14.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cukorbetegs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi_Vil%C3%A1gszervezet
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11.17. Füstmentes nap 

Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére a nap 
különböző rendezvényein azt hangsúlyozzák, hogy a 
dohányosoknak nincs joguk ártani nemdohányzó 
embertársaiknak. 

 

 

6. Átruházott hatásköre: 

 

a) Pályázatot ír ki és dönt a feladatkörébe tartozó pályázatok elbírálásáról a költségvetésben 

meghatározott előirányzat erejéig ellenőrzi azok felhasználását, amelyről legalább évente 

egyszer beszámol a képviselő-testületnek 

b) Évente beszámoltatja a város egészségügyi és szociális ellátást nyújtó szervezeteket a 

tevékenységükről. 

c) Kiválasztja az Élelmiszerbank által biztosított adományok kiosztásáért felelős koordinátor 

személyét és meghatározza a koordinátorral kötendő önkéntes szerződés lényegi tartalmi 

elemeit. 

d) Dönt a lakáscélú helyi támogatásokkal kapcsolatos, a 10/2009. (III.26.) Ör.-ben 

meghatározott ügyekben. 

e) Javaslatot tehet a Szociális Díjra [30/2004. (09.08.) 5. § (6)] 

f) Javaslatot tehet az Egészségügyi Díjra [30/2004. (09.08.) 5. § (8)] 

g) Dönt a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók esetében, a speciális támogató 

intézmények igénybevételével járó díjakat, vagy utazási költségeket részben, vagy egészben 

átvállalásáról [14/2021. (VII.15.) 22. § (1)] 

h) Dönt az Egészségügyi és Szociális Alap felhasználásáról, az annak terhére történő 

támogatások odaítéléséről, a támogatás elszámolásának elfogadásáról 
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II. TANÁCSNOKOK 

 

A. Városfejlesztési és Városüzemeltetési tanácsnok 

Kapcsolatot tart: 

 

a) a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési osztályával, a főépítésszel, a városfejlesztési és 

városüzemeltetési területen működő szervezetekkel. 

 

1. Részt vesz:  

 

a) a pályázatok előkészítésében, fejlesztési területek kijelölésében,  

b) a feladatkörébe tartozó rendeletek döntések előkészítésében, kidolgozásában, 

módosításában: 

a. Az önkormányzati tulajdonú utakon a járművek közlekedésének súlykorlátozásáról, 

a behajtási engedélyek kiadásának feltételeit és felhasználásának módját szabályozó 

rendelet megalkotásáról 

b. Változtatási tilalom elrendeléséről 

c. A településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi 

arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének 

szabályairól 

d. A településkép védelméről 

e. A város Helyi Építési Szabályzatáról 

f. Az útépítési együttműködésről és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról 

g. A közterületek elnevezése, az elnevezésük megváltoztatására irányuló 

kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 

 

2. Véleményezi: 

 

a) a városfejlesztési koncepciót, a településfejlesztési stratégiát, a Helyi Építési Szabályzatot, 

gazdasági programot, a Települési Arculati Kézikönyvet, 

b) a pályázati akcióterveket, a közbeszerzési tervet, út-és közmű terveket, pályázatokat, 

közlekedési és forgalomtechnikai terveket, javaslatokat, 

c) a szomszédos települések településrendezési eszközeinek, településfejlesztési 

koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának tervezetét. 

d) a Pomáz Város közigazgatási területét érintő településfejlesztési koncepció, integrált 

településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, településképi arculati kézikönyv 

és településképi rendelet készítésével vagy módosításával összefüggésben lefolytatott 

partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények, észrevételek, javaslatok elfogadásáról, 

vagy el nem fogadásáról, el nem fogadás esetén annak indokolásáról. 

e) A közterület-használatról és a közterület-használati díjakról, 

f) A lakáscélú helyi támogatásokról, 

g) A zajvédelem helyi szabályozásáról, 

h) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, 

i) A települési köztisztaság és kerti hulladék égetésnek helyi szabályairól, 

j) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi 

közszolgáltatásról, 

k) A Közterületi Térfigyelő Rendszerről, 

l) A közterületen történő szeszesital fogyasztásának korlátozásáról, 

m) Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről, 

n) Az ünnepekhez kötődő közterületi árusítás szabályozásáról, 

http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1636355383_2_2018_i_26_egyseges_mellekletekkel_behajtasi_engedely.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1636355383_2_2018_i_26_egyseges_mellekletekkel_behajtasi_engedely.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1636355383_2_2018_i_26_egyseges_mellekletekkel_behajtasi_engedely.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1633012441_16_2021_ix_30.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611228460_16_2017_vii_17_telepulesfejl_doksik.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611228460_16_2017_vii_17_telepulesfejl_doksik.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611228460_16_2017_vii_17_telepulesfejl_doksik.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611229154_15_2018_vi_25_telepuleskep_vedelmerol.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1613545571_14_2018_hesz_egyseges_osszefuzve.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611231073_utepites_rendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611229318_2_2019_i_25_kozteruletek_elnevezese_az_elnevezesuk_megvaltoztatasa.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611229318_2_2019_i_25_kozteruletek_elnevezese_az_elnevezesuk_megvaltoztatasa.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1647859672_utolso_egyseges_4_2015.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611225158_10_2009_iii_26_lakascelu_helyi_tamogatasok.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1623050620_9_2021_v_26_mellekletekkel_zajrendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611228678_2019_10_iv_24_modositott_egyseges.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611228971_31_2020_xii_30_rendelettel_mod_12_2018_iv_19_rendelet_egyseges.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611230835_14_2019_ix_19_a_nem_kozmuvel_osszegyujtott_haztartasi_szennyviz_begyujtesere_vonatkozo.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611230835_14_2019_ix_19_a_nem_kozmuvel_osszegyujtott_haztartasi_szennyviz_begyujtesere_vonatkozo.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611226614_9_2020_vi_03_modositott_egyseges.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611227350_2015_9_iv_08_kozteruleten_torteno_szeszesital.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611231110_18_2020_uzletek_nyitvatartasa_rendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611224315_2017_13_v_19_modositott_egyseges.pdf
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o) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól, 

p) Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásának, 

elidegenítésének feltételeiről, 

q) A közterület-használatáról és a közterület-használati díjakról 

szóló döntések tervezeteit. 

 

3. Szakmai feladata: 

 

a) Közreműködik a Települési Értékvédelmi Támogatás Pályázatok lebonyolításában. 

Javaslatot tesz a védett építészeti értékek felújításához nyújtandó támogatás mértékéről. 

[15/2018. (VI.25.) 59. §] 

b) A feladatkörébe tartozó jeles napokról történő megemlékezés: 

Dátum Név Megjegyzés 

03.06. 
Energiatakarékossági 
világnap[21] 

Az 1998-ban Bécsben tartott első nemzetközi 
energiahatékonysági konferencia óta. 

04.18. Műemlékvédelmi világnap 

Magyarországon a Forster Gyula-díj és a Schönvisner István-
emlékérem átadása. 

09.22. Európai autómentes nap 1988 óta 

 

  

http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1641483104_18_2021_25_2021_mellekletekkel_egyseges_vagyonrendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1615883885_5_2021_iii_12_modositott_egysegesben.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1615883885_5_2021_iii_12_modositott_egysegesben.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611226723_utolso_egyseges_4_2015.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gnapok_%C3%A9s_nemzetk%C3%B6zi_akci%C3%B3napok_list%C3%A1ja#cite_note-21
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gnapok_%C3%A9s_nemzetk%C3%B6zi_akci%C3%B3napok_list%C3%A1ja#cite_note-21
https://hu.wikipedia.org/wiki/1998
https://hu.wikipedia.org/wiki/1998
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1eml%C3%A9kv%C3%A9delem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_22.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_aut%C3%B3mentes_nap
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B. Közbiztonsági Tanácsnok 

 

Kapcsolatot tart: 

 

a) a Polgármesteri Hivatal Titkársági, Ügyfélszolgálati és Rendészeti osztályával a város 

közbiztonságát fenntartó szervezetekkel  

 

1. Részt vesz: 

 

a) a közbiztonsági, közlekedésbiztonsági stratégia kidolgozásában. 

b) az alábbi önkormányzati rendeletek, valamint ezekhez kapcsolódó döntések előkészítésében, 

kidolgozásában, módosításában: 

a. A Közbiztonsági Alap létrehozásáról 

b. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének 

jogkövetkezményeiről 

c. A Közterületi Térfigyelő Rendszerről 

d. A közterületen történő szeszesital fogyasztásának korlátozásáról 

e. Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről 

f. Az ünnepekhez kötődő közterületi árusítás szabályozásáról 

 

2. Véleményezi: 

 

a) a közlekedésfejlesztési, infrastrukturális koncepciókat, programokat; terveket, 

b) a város közlekedési rendjét befolyásoló önkormányzati hatósági döntéseket, 

c) a közterületi renddel kapcsolatos előterjesztéseket, 

d) a feladatköréhez kapcsolódó beszámolókat, jelentéseket, fejlesztési javaslatokat, civil 

kezdeményezéseket 

e) A temetők rendjéről 

f) Pomáz városban közfeladatot ellátó szervezetek részére lakhatási támogatás céljára 

fordítható önkormányzati forrás biztosításáról 

g) Az önkormányzati tulajdonú utakon a járművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a 

behajtási engedélyek kiadásának feltételeit és felhasználásának módját szabályozó rendelet 

megalkotásáról 

h) A települési köztisztaság és kerti hulladék égetésnek helyi szabályairól 

i) A közterület-használatáról és a közterület-használati díjakról 

szóló döntések tervezeteit. 

 

3. Szakmai feladata: 

 

a) Kapcsolatot tart a Pomázi Rendőrőrs vezetőjével, az Önkormányzati Tűzoltóság 

Parancsnokával és az Önkormányzati Rendészeti szerv vezetőjével, részt vesz a rendszeres 

koordinációs értekezleteken. 

b) Közreműködik az önkormányzat bűnmegelőzéshez-, közbiztonság elősegítéséhez kapcsoló 

feladatok ellátásában. 

c) Közreműködik a forgalmi rend időszakos felülvizsgálatában, a forgalomtechnikai tervek 

véleményezésében, a kamerarendszer fejlesztésében, figyelemmel kíséri a működtetését. 

d) Véleményezi a feladatkörébe tartozó szervezetek beszámolóit, meghívásra részt vesz a 

feladatkörébe tartozó szervek állománygyűlésén, munkaértekezleteken. 

e) Elősegíti a drogprevenció érvényesülését, kapcsolatot tart a drogpevencióban érdekelt 

szervekkel, szervezetekkel. 

http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1647857338_28_2020_xi_27_kozbiz_alap_rendelet_alairt.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1623050762_26_2020_xi_02_egyseges_magatartas_rendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1623050762_26_2020_xi_02_egyseges_magatartas_rendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611226614_9_2020_vi_03_modositott_egyseges.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611227350_2015_9_iv_08_kozteruleten_torteno_szeszesital.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611231110_18_2020_uzletek_nyitvatartasa_rendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611224315_2017_13_v_19_modositott_egyseges.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611229206_2019_1_i_25_modositott_egyseges.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611231194_20_2020_lakhatasi_tamogatas_rendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611231194_20_2020_lakhatasi_tamogatas_rendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1636355383_2_2018_i_26_egyseges_mellekletekkel_behajtasi_engedely.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1636355383_2_2018_i_26_egyseges_mellekletekkel_behajtasi_engedely.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1636355383_2_2018_i_26_egyseges_mellekletekkel_behajtasi_engedely.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611228971_31_2020_xii_30_rendelettel_mod_12_2018_iv_19_rendelet_egyseges.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611226723_utolso_egyseges_4_2015.pdf
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f) Véleményezi a város fejlesztési koncepcióit, terveit, azok közbiztonsági szempontjait 

képviseli 

g) Koordinálja a feladatkörébe tartozó kampányok megvalósítását, javaslatot tesz a 

közbiztonsági alap felhasználására.  

h) A feladatkörébe tartozó jeles napokról történő megemlékezés: 

 

Dátum Név Megjegyzés 

02.22 
A bűncselekmények áldozatainak 
napja 

1990. február 22-én tette közzé az Európai Tanács a 
bűncselekmények áldozatainak chartáját, és ez a nap 
azóta a kontinens számos országában az áldozatok 
napja.[15] 

02.25. 
A kommunizmus áldozatainak 
emléknapja 

az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott 58/2000. 
(VI. 16.) sz. határozatával rendelte el. 

03.01. A polgári védelem világnapja 

1992 óta tartják, annak emlékére, hogy a Nemzetközi 
Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március 1-jén 
alakult meg.[16] 

04.24. A rendőrség napja 
A kormány határozata alapján 1992-től Szent György 
napján, április 24-én rendezik meg Magyarországon a 
rendőrség napját. 

05.04. A tűzoltók napja 
A tűzoltók védőszentjének, Szent Flóriánnak ünnepéhez 
kapcsolódik. 

05.15. Nemzetközi klímaváltozási akciónap   

05.25. Az eltűnt gyerekek világnapja  

2004 óta rendezik meg május 25-én az Eltűnt 
Gyermekek Világnapját. 1979. május 25-én tűnt el a 
New York-i 6 éves kisfiú, Etan Patz. Ő volt az első 
gyerek, akinek a fényképét tejesdobozokra 
nyomták.[39] 

07.02. Országos Polgárőr nap 
Magyarországon 1995 óta rendezik meg az Országos 
Polgárőr napot. 
 

11.25 

A nők elleni erőszak 
megszüntetésének világnapja  

Az ENSZ 1999. december 17.ei határozata nyilvánította 
világnappá. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%B1ncselekm%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%B1ncselekm%C3%A9ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_1.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Polg%C3%A1ri_v%C3%A9delem
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_4.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Fl%C3%B3ri%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Fl%C3%B3ri%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1lis_felmeleged%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elt%C5%B1nt_gyerekek_vil%C3%A1gnapja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gnapok_%C3%A9s_nemzetk%C3%B6zi_akci%C3%B3napok_list%C3%A1ja#cite_note-39
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gnapok_%C3%A9s_nemzetk%C3%B6zi_akci%C3%B3napok_list%C3%A1ja#cite_note-39
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gnapok_%C3%A9s_nemzetk%C3%B6zi_akci%C3%B3napok_list%C3%A1ja#cite_note-39
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gnapok_%C3%A9s_nemzetk%C3%B6zi_akci%C3%B3napok_list%C3%A1ja#cite_note-39
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1gnapok_%C3%A9s_nemzetk%C3%B6zi_akci%C3%B3napok_list%C3%A1ja#cite_note-39
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_25.
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_n%C5%91k_elleni_er%C5%91szak_megsz%C3%BCntet%C3%A9s%C3%A9nek_vil%C3%A1gnapja
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_n%C5%91k_elleni_er%C5%91szak_megsz%C3%BCntet%C3%A9s%C3%A9nek_vil%C3%A1gnapja
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C. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Tanácsnok 

 

Kapcsolatot tart: 

 

a) a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési osztályával, a város környezetvédelemmel és 

természetvédelemmel foglalkozó szervezetivel, az illetékes Nemzeti Parkkal, 

 

1. Részt vesz:  

 

a) a fejlesztési területek kijelölésében,  

b) a feladatkörébe tartozó rendeletek döntések előkészítésében, kidolgozásában, 

módosításában: 

a. A zajvédelem helyi szabályozásáról 

b. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

c. A települési köztisztaság és kerti hulladék égetésnek helyi szabályairól 

d. A környezetvédelmi alapról 

e. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező 

helyi közszolgáltatásról 

f. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódó talajterhelési díjról, a talajterhelési díjról és eljárási szabályokról 

 

2. Véleményezi: 

 

a) a természeti értékek helyi védelméről szóló előterjesztéseket, 

b) a környezetvédelemhez, természetvédelemhez, kapcsolódó előterjesztéseket, 

c) a környezetvédelmi beruházásokat, fejlesztéseket, valamint szakmai pályázatokat, 

d) a védett természeti területen tervezett, a védelmet érintő beavatkozásra vonatkozó 

előterjesztéseket, 

e) védett természeti területeket és értékeket: országos jelentőségű védett természeti területen, 

helyi jelentőségű védett természeti területen, 

f) környezeti elemek állapotát: levegő, víz, talaj, élővilág szempontok szerint, 

g) települési környezetminőségét befolyásoló tényezőket: épített környezet, közlekedés, zaj- és 

rezgés, zöldfelület gazdálkodás, 

h) környezetvédelmi szolgáltatásokat: ivóvíz, szennyvíz, hulladék, településtisztaság, 

csapadék-vízgazdálkodás, 

i) környezetbiztonság: ár- és belvíz, infrastruktúra védelme, erdőtüzek elleni védelem, 

j) a városüzemeltetéshez kapcsolódó növényvédelmi, parkosítási, hulladékszállítási- és 

állategészségügyi önkormányzati feladatok ellátását, 

k) A civil szervezetek támogatásának rendjéről 

l) A településkép védelméről 

m) A város Helyi Építési Szabályzatáról 

n) A Közterületi Térfigyelő Rendszerről 

szóló döntések tervezeteit 

 

3. Szakmai feladata: 

 

a) Javaslatot tesz a helyi jelentőségű természeti, értékek védetté nyilvánítására és indokolt 

esetben a védettség megszüntetésére. 

b) Figyelemmel kíséri és javaslataival elősegíti a városüzemeltetéshez kapcsolódó 

növényvédelmi, parkosítási és állategészségügyi önkormányzati feladatok ellátását. 

http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1623050620_9_2021_v_26_mellekletekkel_zajrendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611228678_2019_10_iv_24_modositott_egyseges.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611228971_31_2020_xii_30_rendelettel_mod_12_2018_iv_19_rendelet_egyseges.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611231150_19_2020_kornyezetvedelmi_alap_rendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611230835_14_2019_ix_19_a_nem_kozmuvel_osszegyujtott_haztartasi_szennyviz_begyujtesere_vonatkozo.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611230835_14_2019_ix_19_a_nem_kozmuvel_osszegyujtott_haztartasi_szennyviz_begyujtesere_vonatkozo.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611224169_2009_23_vi_26_modositott_egyseges.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611224169_2009_23_vi_26_modositott_egyseges.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1637928818_24_2021_xi_26_mellekletekkel_civil_november.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611229154_15_2018_vi_25_telepuleskep_vedelmerol.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1613545571_14_2018_hesz_egyseges_osszefuzve.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611226614_9_2020_vi_03_modositott_egyseges.pdf
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c) Közreműködik a környezetvédelemhez, természetvédelemhez kapcsolódó helyi rendelet-

tervezetek, határozati javaslatok kialakításában. 

d) Közreműködik a fenntarthatóság-, környezettudatosságra nevelés elősegítése, tájékoztatás 

tárgyában. 

e) Véleményezi a városfejlesztési koncepcióit, terveit, azok környezetvédelmi és 

természetvédelmi szempontjait képviseli. 

f) Koordinálja a feladatkörébe tartozó kampányok megvalósítását, javaslatot tesz a 

környezetvédelmi alap felhasználására 

g) Kapcsolatot tart a feladatkörébe tartozó szervekkel, hatóságokkal, (Nemzeti parkkal, civil 

szervezetekkel, társulásokkal) 

h) A feladatkörébe tartozó jeles napokról történő megemlékezés: 

Dátum Név Megjegyzés 

02.02. A vizes élőhelyek napja 

1971. február 2-án az indiai Ramsar városában fogadták el 
az ún. Ramsari Egyezményt, amelyben a biológiai 
sokféleség megőrzése érdekében a kormányok felelősséget 
vállaltak a vizes élőhelyek védelméért.[8] 

03.21. Az erdők világnapja 

Az ENSZ 2012-ben, az Erdők nemzetközi éve alkalmával 
nyilvánította hivatalosan világnappá a korábban már 
többfelé megtartott megemlékezést. Leírás a világnap 
történetéről: [5] 

03.22. A víz világnapja 

Az ENSZ közgyűlése 1992-93. évi ülésszaka vezette be 
az 1992. évi dublini környezetvédelmi konferencia 
javaslatára. 

04.22. A Föld napja 

John McConnell vetette fel 1969-ben 
egy UNESCO konferencián, San Franciscóban. A Föld napját 
első ízben 1970. március 21-én tartották, ami az északi 
féltekén a tavasz első napja. 

05.10. A madarak és fák napja 

A világon elsőként 1902-ben, Herman 
Ottó kezdeményezésére, Chernel István ornitológus 
szervezte meg Magyarországon. Annak emlékére, hogy 
1902. március 19-én Párizsban az európai államok - köztük 
Magyarország - egyezményt kötöttek a mezőgazdaságban 
hasznos madarak védelme érdekében. 

05.20. A méhek világnapja 

Az ENSZ Közgyűlése 2017. decemberében szlovén javaslatra 
egyhangúlag fogadta el megtartását, amire először 2018-
ban került sor.[36][37] Korábban, 1994-től kezdve 
Magyarországon április 30-a volt kijelölve a Méhek 
napjává.[38] 

05.22. 

A biológiai sokféleség 
nemzetközi napja 

vagy a biodiverzitás védelmének világnapja. Korábban 
december 29-én tartották. 2000-es ENSZ határozat. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C5%91
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/erdok_nemzetkozi_nap
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/erdok_nemzetkozi_nap
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/erdok_nemzetkozi_nap
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/erdok_nemzetkozi_nap
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_22.
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_v%C3%ADz_vil%C3%A1gnapja
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_22.
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_F%C3%B6ld_napja
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_10.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Madarak_%C3%A9s_f%C3%A1k_napja
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_20.
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9hek_vil%C3%A1gnapja
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_22.
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_biol%C3%B3giai_sokf%C3%A9les%C3%A9g_nemzetk%C3%B6zi_napja
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_biol%C3%B3giai_sokf%C3%A9les%C3%A9g_nemzetk%C3%B6zi_napja
https://hu.wikipedia.org/wiki/2000
https://hu.wikipedia.org/wiki/2000
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05.24. 

Az európai nemzeti parkok 
napja 

1999 óta tartják meg az Europarc Szövetség javaslatára, 
1909. május 24-én alakultak meg az első európai nemzeti 
parkok Svédországban. 

06.05. Környezetvédelmi világnap 

1972. június 5-én nyílt meg Stockholmban "Ember és 
bioszféra" címmel az ENSZ első környezetvédelmi 
világkonferenciája, és az év végén a világszervezet 
közgyűlése ezt a napot világnappá nyilvánította. 

06.17. 

A sivatagosodás és aszály elleni 
küzdelem világnapja 

  

07.03. Zacskómentes világnap 

Célja az egyszer használatos műanyagzacskók használatának 
megszüntetése az egész világon.[43] Két katalán 
környezetvédelmi szervezet kezdeményezésére indult 
el 2008-ban, ma már számos szervezet támogatja, köztük az 
EU Környezetvédelmi Bizottsága is. 

09.16. Az ózon világnapja 

Vagy ózonvédelmi világnap. A Montreali 
jegyzőkönyv aláírásának évfordulója, 
amelyet 1987. szeptember 16-án írt alá a 46 alapító ország. 
Cél: a magaslégköri ózonréteg védelme. Mára 165 ország 
csatlakozott az egyezményhez. 

09.23. Nemzetközi hulladékgyűjtő nap   

10.04. Az állatok világnapja 

Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentje napján. A 
katolikus rendalapító 1181–1226 között élt. 1228-ban 
avatták szentté. Az állatokon kívül a kereskedők, a 
szegények, a szociális munkások és a környezetvédők 
védőszentje. 

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_24.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_nemzeti_parkok_napja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_nemzeti_parkok_napja
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_5.
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rnyezetv%C3%A9delmi_vil%C3%A1gnap
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_17.
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlius_3.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_16.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_%C3%B3zon_vil%C3%A1gnapja
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_23.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hullad%C3%A9k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_4.
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81llatok
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D. Vagyongazdálkodási Tanácsnok 

Kapcsolatot tart: 

 

a) a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési osztályával, a város kulturális, nevelési, oktatási és 

sport szervezetivel, intézményeivel. 

 

1. Részt vesz:  

 

a) az értékesítésre, vagy vagyonszerzésre, művelési ág változtatásra szánt területek 

kijelölésében,  

b) a feladatkörébe tartozó rendeletek döntések előkészítésében, kidolgozásában, 

módosításában: 

a. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

b. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek 

bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről 

c. A közterület-használatáról és a közterület-használati díjakról 

 

2. Véleményezi: 

 

a) a vagyongazdálkodásról szóló helyi rendelet-tervezeteket, határozat-tervezeteket, az 

önkormányzati vagyont érintő, más bizottság, vagy tanácsnok hatáskörébe tartozó 

tervezeteket  

b) a vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztéseket, 

c) Az Önkormányzat költségvetéséről 

d) Változtatási tilalom elrendeléséről 

e) A településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati 

kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól 

f) A településkép védelméről 

g) A város Helyi Építési Szabályzatáról 

szóló döntések tervezeteit 

 

3. Szakmai feladata: 

 

a) Javaslatot tesz a költségvetésben szerepeltetendő értékesítésre kijelölt földterületek 

kijelölésére. 

b) Közreműködik vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó helyi rendelet-tervezetek, határozati 

javaslatok kialakításában. 

c) Véleményezi a licitfelhívásokat, az értékbecsléseket, a belterületbe vonási kérelmeket, az 

önkormányzat számára ajándékként felajánlott területek elfogadását.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1641483104_18_2021_25_2021_mellekletekkel_egyseges_vagyonrendelet.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1615883885_5_2021_iii_12_modositott_egysegesben.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1615883885_5_2021_iii_12_modositott_egysegesben.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611226723_utolso_egyseges_4_2015.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611230617_3_2019_iii_07_hatalyos_rendelet_mellekletekkel.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1633012441_16_2021_ix_30.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611228460_16_2017_vii_17_telepulesfejl_doksik.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611228460_16_2017_vii_17_telepulesfejl_doksik.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611229154_15_2018_vi_25_telepuleskep_vedelmerol.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1613545571_14_2018_hesz_egyseges_osszefuzve.pdf
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E. Külkapcsolatokért felelős tanácsnok 

 

Kapcsolatot tart: 

 

a) a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri titkárságával, a város külkapcsolatokat ápoló civil 

szervezetivel, intézményeivel, nemzetiségi önkormányzatokkal 

 

a) Részt vesz:  

 

a) önkormányzati szintű határon kívüli kapcsolatok előkészítésében, ápolásában,   

b) a pályázatok előkészítésében, fejlesztési területek kijelölésében,  

c) a feladatkörébe tartozó rendeletek döntések előkészítésében, kidolgozásában, 

módosításában: 

a. A város címeréről és zászlójáról 

b. Pomáz Város névhasználatáról 

 

b) Véleményezi: 

 

a) Határon túli partnerségi megkereséseket, pályázatokat 

b) A civil szervezetek támogatásának rendjéről 

c) A közművelődésről 

d) A sporttal kapcsolatos feladatokról 

szóló döntések tervezeteit. 

 

c) Szakmai feladata: 

A feladatkörébe tartozó jeles napokról történő megemlékezés: 

Dátum Név Megjegyzés 

  A testvérvárosok világnapja 

1957. április 28-án a franciaországi Aix-les-Bains-ban 
megalakult a Testvérvárosok Világszövetsége (UTO). E napot 
a városok közötti együttműködés érdekében ünneplik. 

05.05. Európa-nap 

Megünneplését az 1945. május 5-
én Londonban megalakult Európai Tanács Miniszteri 
Bizottsága 1964-ben határozta el. (2018-ban Brüsszelben 
május 5-én, Luxembourgban május 5-én és 9-én, 
Strasbourgban pedig június 10-én tartották)[33] 

06.29. Nemzetközi Duna-nap 

A Duna vízgyűjtő területéhez tartozó 19 
országban, 2004 óta. 

09.20. Az európai kultúra napja 

  

 

 

 

http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611224057_21_1992_vii_28_modositott_egyseges.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611225022_26_2020_xi_02_rendelettel_mod_3_2009_i_26_egysegesben.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1637928818_24_2021_xi_26_mellekletekkel_civil_november.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611224115_2017_15_vi_22_modositassal_egysegesben.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611226366_3_2014_sporttal_kapcsolatos_feladatokrol.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Testv%C3%A9rv%C3%A1ros
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_5.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_29.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szeptember_20.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_kult%C3%BAra_napja
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F. Pályázati forrásteremtésért felelős tanácsnok 

 

Kapcsolatot tart: 

 

a) a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési osztályával, a Pest megyei önkormányzattal, a 

Miniszterelnökséggel, a pályázatíró szervezetekkel 

 

1. Részt vesz:  

 

a) a pályázatok előkészítésében, fejlesztési területek kijelölésében,  

b) a feladatkörébe tartozó rendeletek döntések előkészítésében, kidolgozásában, 

módosításában 

 

2. Véleményezi: 

 

a) Az Önkormányzat költségvetéséről 

b) A településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati 

kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól 

c) az önkormányzat Pályázati szabályzatáról 

szóló döntések tervezeteit. 

 

3. Szakmai feladata: 

 

Folyamatosan keresi azokat a forrásokat, amelyre az önkormányzat pályázatot nyújthat be, 

támogatja a sikeres pályázati tevékenységet. 

 

 

http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611230617_3_2019_iii_07_hatalyos_rendelet_mellekletekkel.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611228460_16_2017_vii_17_telepulesfejl_doksik.pdf
http://www.pomaz.hu/container/static_pages_downloads/1611228460_16_2017_vii_17_telepulesfejl_doksik.pdf

