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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A Magyarország helyi önkonnányzatairól szóló 2011. évi CLXXXDÍ. törvény (továbbiakban:
Mötv. ) 34. §-a kimondja, hogy a képviselő-testület a polgánnestemek vagy bánnely
önkormányzati képviselönek a javaslatára az önkormányzati képviselők közül tanácsnokokat
választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati
feladafkörök ellátását.

Pilisborosjenö Képviselő-testületének tanácsnoki feladatait a korábbiakban Bozsódi Borbála
képviselő asszony látta el, ám a tanácsnoki pozíciójáról a képviselői feladatainak teljes körű
ellátása érdekében lemondott. Javaslom a Tisztelt Képviselö-testületnek, hogy megköszönve
Bozsódi Borbála eddig végzett tanácsnoki munkáját, fogadja el a tisztségről történö lemondását.

Jelen elöterjesztés szerint a tanácsnoki feladatok ellátására Antonovits Bence képviselőt
jelölném. A jelölést Antonovits Bence elfogadta. Amint az ismert a Képviselő-testíilet a
kömyezetyédelem területén, különösen a fák védehne érdekében egy új rendeletet alkotott. A
kömyezetvédelem területén keletkező új feladatok ellátásának segítése nagy mértékben
indokolt.

A fentiek szerintjavaslom, hogy a tanácsnok feladatai különösen az alábbi területeket ölelje fel.

Víz azdálkodás

. Patakok kezelési tervének elkészítése (Borosjenöi- és Határréti patak)

. Átereszek és hidak állapotmonitorozása, kezelési terv elkészítése

. Lakossági vízgazdálkodás szabályosságának felmérése (közterületre vezetett vizek,
csatomahálózatba vezetett vizek), lakossági esővízgyűjtö pályázat

. "patak munkacsoport" koordinálása

. Kék- és zöld infi-astmkturális pályázati témákban szakmai támogatás

Faállomán azdálkodás

. Szakértőként közreműködés a lakossági fakivágási engedélykérelmek elbírálásában,
pótlási kötelezettség megállapítása, utókövetés

. Közteriileten található fák felmérése, kezelési terv kidolgozása, végrehajtása (sérülések
kezelése, kivágandó fák kivágása, stb.)

. Együttműködés közterületi faápolási munkákban

. Közterületi fapótlások helyszínének kijelölése, folyamatkövetés

. Önkormányzati fásítási, erdőtelepítési projekt előkészítése, menedzselése, utókövetése

Zöldterület-kezelés

. Kezelési terv kidolgozása, együttműködés a kivitelezésben
Zöldterület fejlesztési vízió kidolgozása

. Egyedi zöldterület fejlesztésekbe szakmai szempontok integrálása

. Parkfejlesztések (Kövesbérci pihenőpark, Buszforduló mögötti park, Hivatal kömyéke,
Iskola u. 2. udvara)

Hulladék azdálkodás

. Speciális gyűjtő alkalmak szervezése



. Illegális hulladéklerakók felszámolásának koordinálása
''-' Közösségi komposztálás

o Hulladékos kommunikáció, adatgyűjtés és értékelés - mennyi képzödik, milyen
arányban stb.
További hulladékáramok hasznosítási lehetőségeinek felmérése

Eevéb:

Kapcsolattartás a Pilisi Parkerdövel, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal és egyéb
kömyezetvédelmi szer^ezetekkel, Pilisi Bioszféra Rezervátum kapcsolattartó feladatok
Együttműködés a falugondnoksággal
Kiskert pályázat
Legszebb konyhakertek pályázat

. Elelmiszer önrendelkezés fejlesztése (vetömagcsere, agráros programok, kert bejárások,
stb.)

. Meglévö tanösvények ellenőrzése, karbantartása

. Piac szervezés

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az abban foglaltakat
elfogadni szíveskedjenek!

Pilisborosjenö, 2022. január 13. ^ORO^
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HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1) Bozsódi Borbála képviselő munkáját megköszönve tanácsnoki megbízatásáról való
lemondásátjelen Képviselő-testületi ülés dátumával elfogadja.

2) Antonovits Bence képviselöt a tanácsnoki feladatok ellátásával 2022. január 01. napjával
megbízza.

3) A tanácsnok feladatait különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakban határozza meg:

Víz azdálkodás

. Patakok kezelési tervének elkészítése (Borosjenői- és Határréti patak)

. Atereszek és hidak állapotmonitorozása, kezelési terv elkészítése

. Lakossági vízgazdálkodás szabályosságának felmérése (közterületre vezetett vizek,
csatomahálózatba vezetett vizek), lakossági esővízgyűjtö pályázat

. "patak munkacsoport" koordinálása

. Kék- és zöld infrastrukturális pályázati témákban szakmai támogatás

Faállomán azdálkodás

. Szakértőként közreműködés a lakossági fakivágási engedélykérelmek elbírálásában,
pótlási kötelezettség megállapítása, utókövetés

. Közterületen található fák felmérése, kezelési terv kidolgozása, végrehajtása (sérülések
kezelése, kivágandó fák kivágása stb.)

. Együttműködés közterületi faápolási munkákban

. Közterületi fapótlások helyszínének kijelölése, folyamatkövetés

. Önkormányzati fásítási, erdőtelepítési projekt elökészítése, menedzselése, utókövetése

Zöldterület-kezelés

. Kezelési terv kidolgozása, együttmüködés a kivitelezésben

. Zöldterület fejlesztési vízió kidolgozása

. Egyedi zöldterület fejlesztésekbe szakmai szempontok integrálása
Parkfejlesztések (Kövesbérci pihenőpark, Buszforduló mögötti park, Hivatal kömyéke,
Iskola u. 2. udvara)

Hulladék azdálkodás

. Speciális gyűjtő atkalmak szervezése

. Illegális hulladéklerakók felszámolásának koordinálása

. Közösségi komposztálás

. Hulladékos kommunikáció, adatgyűjtés és értékelés - mennyi képződik, milyen
arányban stb.

. További hulladékáramok hasznosítási lehetőségeinek felmérése



Kapcsolattartás a Pilisi Parkerdővel, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal és egyéb
kömyezetvédelmi szervezetekkel, Pilisi Bioszféra Rezervátum kapcsolattartó feladatok

.* Együttműködés a falugondnoksággal

. Kiskert pályázat

. Legszebb konyhakertek pályázat

Elelmiszer önrendelkezés fejlesztése (vetömagcsere, agráros programok, kert bejárások
stb.)

Meglévő tanösvények ellenőrzése, karbantartása
. Piac szervezés

4) Felhatalmazza ajegyzőt, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában a
fenti döntésnek megfelelően a módosítást, valamint a legutóbbi szervezeti és működési
szabályzat tárgyalása óta fehnerült módosítási javaslatok átvezetését készítse elő és a
következő testületi ülésre nyújtsa be.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: folyamatos




