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Pomáz Város Önkormányzat  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottsága  

   

 

HATÁROZATI  ÖSSZESÍTŐ 

Pomáz Város Önkormányzat Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottságának 

2019. december 17 -i üléséről 

1 /2019.( XII.17.) sz. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Biz. határozat 
Pomáz Város Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottsága 3 igen szavazattal       
( egyhangúlag ) elfogadja és a Képviselő- testületnek elfogadásra javasolja Pomáz 
Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2020. évi Munkatervét a következő 
módosításokkal: 

1.) Január hónapban kerüljön napirendre a Pomázi Települési Értéktár Bizottsággal 
kapcsolatos Szabályozás megtárgyalása. 

2.) A következő beszámolók a februári hónapban kerüljenek napirendre: 

- A Szentendrei Rendőrkapitányság 2019. évi évértékelő beszámolója. 

- Tájékoztató a Pomázi Polgárőr Egyesület  2019. évi tevékenységéről.  

- Beszámoló a Szentendre Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről. 

- Beszámoló a Budakalász, Csobánka, Pilisszántó, Pilisszentkereszt és Pomáz 
Önkormányzati Önkéntes Tűzoltósága 2019. évi tűzvédelmi tevékenységéről. 

- A Pomázi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai beszámolója a 2019/20-as 
munkaévről, valamint a megalakulás óta megvalósult projektekről. 

2.) Október hónapban kerüljön napirendre a Klímavédelmi Terv elfogadása.  
Felelős:  Nagy István bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 
 

2 /2019.( XII.17.) sz. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Biz. határozat 
Pomáz Város Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottsága 3 igen szavazattal                         

( egyhangúlag ) elfogadja és a Képviselő- testületnek elfogadásra javasolja, hogy az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  

- 5.) Közbiztonsági Bizottság Szakmai feladata a következő dőlt betűs 
szövegrészekkel egészüljön ki: 
 

Koordinálja a Város Őrség létrehozását, tevékenységét 

Együttműködik a helyi gyermekvédelmi-, családvédelmi-, oktatási intézményekkel, 

szervezetekkel, ifjúsági szervezetekkel és a rendőrséggel, a fiatalok körében történő 

drogprevenció érvényesülésének, valamint a helyes életvezetés megismerésének 

elősegítése érdekében. 
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- Közbiztonsági Bizottság a következő Átruházott hatáskör szövegrésszel 
egészüljön ki:  

Pályázati lehetőségeket biztosít a költségvetésben elfogadott mértékig a közlekedés 

biztonsággal, közbiztonsággal kapcsolatos kampányok szervezéséhez. Részt vesz és 

ösztönöz az internet- és drogfüggőséggel kapcsolatos felvilágosító, prevenciós 

szakmai és civil közösségi munka támogatásában, elősegítésében, koordinálásában. 

- Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság a következő Átruházott 
hatáskör szövegrésszel egészüljön ki:  

A költségvetésben elfogadott mértékig pályázatot ír ki a civil szervezeteknek környezet 

és természetvédelmi programok, kampányok megvalósítására, dönt ezek 

odaítéléséért, lebonyolításukat ellenőrzi, róluk beszámolót készít a képviselő-

testületnek. 

Felelős: Nagy István bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 
 

3 /2019.( XII.17.) sz. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Biz. határozat 
Pomáz város Önkormányzatnak Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottsága 3 igen 
szavazattal ( egyhangúlag ) jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, hogy 
a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottság külsős tagjainak Leidinger Árpádot és 
Pásztor Lajost válassza meg. 
Felelős:  Nagy István bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 

 

4 /2019.( XII.17.) sz. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Biz. határozat 
Pomáz Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Természetvédelmi Bizottsága 3 
igen szavazattal ( egyhangúlag ) felkéri a Képviselő-testületet, hogy bízza meg Nagy 
Gerda piacszervező szakembert, egy korszerű piac előkészítéséről, létesítéséről szóló 
tanulmány elkészítésére. Hatalmazza fel a Polgármestert az ehhez szükséges 
megbízási szerződés aláírására. 
Felelős:  Nagy István bizottsági elnök  
Határidő: azonnal 

 

 


