
Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Szervezeti és működési szabályzatáról szóló
11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontja szerinti feladatkörében eljárva, a Pilisvörösvár Város Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Pilisvörösvár Város Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) V. fejezetének címe helyébe a következő cím lép:

„A Képviselő-testület bizottságai és a tanácsnok”

2. § Az SZMSZ V. fejezete a „Tanácsnok” alcímmel és a következő 31/A. §-sal egészül ki.

„31/A. § (1) A Képviselő-testület a műszaki és közlekedési önkormányzati feladatok hatékony végrehajtására, felügyeletére, ellenőrzésére, a megfelelő munkamegosztás kialakítása érdekében, műszaki és közlekedési
ügyeket felügyelő tanácsnokot választ.

(2) A tanácsnok olyan önkormányzati képviselő, aki saját képviselői feladatán felül felügyeli a képviselő-testület által meghatározott feladatkörök ellátását.

(3) A tanácsnokot tiszteletdíj és természetbeni juttatás illeti meg a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott mértékben.

(4) A tanácsnok megbízatása - a feladat jellegétől függően - szólhat az önkormányzati ciklus időtartamára vagy meghatározott időre. A tanácsnoki megbízás megszűnik:
a) a tanácsnoki tisztségről történő lemondással,
b) a tanácsnoki tisztség képviselő-testület általi visszavonásával, vagy
c) a képviselő megbízatása megszűnésével.”     

3. § Az SZMSZ a következő 31/B. §-sal egészül ki.

„31/B. § A műszaki és közlekedési ügyeket felügyelő tanácsnok feladatai:
a)     Kezdeményezi

-        utak, parkok, játszóterek felújítását, építését,
-        a várost érintő forgalomtechnikai és tömegközlekedési javaslatok kidolgozását,
-        egyéb önkormányzati beruházásokat.

 
b)    Ellenőrzi és véleményezi

-        a költségvetési rendeletben jóváhagyott útépítéssel és fenntartással, közmű- és kertépítéssel, valamint parkfenntartással kapcsolatos feladatok végrehajtását,
-        a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet érvényesülését,
-        a közterületeken végzendő, a költségvetésben nem nevesített kisebb volumenű felújítási, javítási (út, járda, park, stb.) feladatok fontossági sorrendjét.

 
c)     Javaslatot tesz a polgármesternek a városüzemeltetés területén végzendő, a költségvetésben nem nevesített kisebb volumenű felújítási, javítási munkák (út, járda, park, stb.) elvégzésére.

d)    Kapcsolatot tart a Pilisvörösvári Polgármesteri Hivatal műszaki és közlekedési ügyekkel foglalkozó munkatársaival munkájuk elősegítése érdekében.

4. § Az SZMSZ 26. § (1) bekezdés (b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép.

„b) Pénzügyi-, Városfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság (PVKB) (7 fő)”
 
5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 
(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
 
Pilisvörösvár, 2020. szeptember 3.
 
 

                    Dr. Fetter Ádám                                         Dr. Udvarhelyi István Gergely
                      polgármester                                                                        jegyző
 

Ez a rendelet Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 12.) önkormányzati rendeletének 42. §-a alapján kihirdetésre került:
Pilisvörösváron, 2020. szeptember 4. napján.

Pilisvörösvár, 2020. szeptember 4.

                                                                         Dr. Udvarhelyi István Gergely
                                                                                              jegyző
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


