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Tárgyalja: Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság  

  Pénzügyi és vagyonhasznosítási Bizottság 
 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 
 

Tárgy: Beszámoló a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság 2014. évi átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről 

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 2/2011.(I.27.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete 
rendelkezik a Bizottságok átruházott hatásköreiről, melynek II. fejezete 
tartalmazza a képviselő-testület Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottságára átruházott hatásköreit: 

 
 

„II. A képviselő-testület Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottságra átruházott hatáskörei 

1. Elemzi és értékeli a környezet állapotát a település területén és arról 
szükség szerint tájékoztatja a lakosságot. 

2. Véleményezi a HÉSZ és a szabályozási terv programjának munkarészeit. 
3. Állást foglal a szabályozási tervek továbbtervezésének irányával 
kapcsolatban. 
4. Dönt karbantartási és felújítási munkálatokról az önkormányzati 

fenntartású intézményekben 2 millió Ft+Áfa összeghatárig, továbbá a 
háziorvosok és a házi gyermekorvosok jelzésére dönt a háziorvosi 
rendelőben a rendkívüli tisztasági meszelés szükségességéről. 

5. Elbírálja a védett épületekre vonatkozó Települési Értékvédelmi 
Támogatási pályázatokat a költségvetésben meghatározott keretösszeg 
erejéig. 

6. Kiírja a „Szép kert, gondozott környezet" című pályázatot, jóváhagyja a 
szakértő zsűri javaslatát. 

7. Árvíz esetén önkormányzati forrás lakossági felhasználásáról dönt, 
amennyiben a költségvetési rendelet keretet biztosított.” 

 

 

 

Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsága a 2014. évben a Képviselő-testület által átruházott 
hatáskörökben az alábbi döntéseket hozta: 
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• A helyi szabályozási eszközök módosításai során tett véleményeivel 
jóváhagyta a módosítások irányát, támogatta a módosításokat; 

• A Képviselő-testület novemberi rendes ülésén tájékoztatót adott a település 
2014. évi környezet-és természetvédelmi helyzetéről; 

• Előzetes szakmai javaslat alapján elutasította a 2014. évben a védett 
épületek homlokzat-felújítására kiírt pályázatra érkezett jelentkezőket.  

 
 

 

Fentiek alapján az alábbi határozatot terjesztem elő: 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben 2014. 
évben hozott döntéseiről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester  
 
 
Budakalász, 2015. január 21. 
 
 

Kaltner Károly  
    elnök 


