
 
 

Jegyzőkönyv-kivonat 
mely készült Pilisborosjenő Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
2020. augusztus 26-án megtartott 

  soron kívüli testületi üléséről 
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 főből: 6 igen, 1 tartózkodás 

szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

96/2020. (VIII. 26.) KT határozat 
 

Tárgy: A tanácsnok feladatainak meghatározása 

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tanácsnok feladatait különösen, 

de nem kizárólagosan az alábbiakban határozza meg: 

 

Civil kapcsolatok területén 

 Kapcsolatot tart a településen működő civil szervezettel. 

 Figyelemmel kíséri a civil támogatási és pályázati rendszer működését. 

 Véleményez minden, civil feladatokkal összefüggő előterjesztést. 

 Véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő civil szervezettel kötendő 

együttműködési megállapodásokat, figyelemmel kíséri azok teljesítését. 

 

Szociális és egészségi ügyek területén 

 Részt vesz a szociális térkép kidolgozásban. 

 Részt vesz az egészségterv kidolgozásában. 

 Véleményezi a bérlakásokat és a lakásgazdálkodást érintő önkormányzati 

rendeleteket, előterjesztéseket. 

 Figyelemmel kíséri az idősek, rászorulók helyzetét a településen, javaslatokat 

készít életkörülményeik javítására.  

 Véleményez minden olyan előterjesztést, mely az időseket, rászorulókat érinti. 

 

Ifjúsági és sport ügyek területén 

 Kapcsolatot tart a településen működő fiatalokkal foglalkozó civil szervezetekkel. 

 Véleményez minden olyan előterjesztést, amely a településen élő fiatalokat érinti. 

 Véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő fiatalokkal foglalkozó civil 

szervezetekkel kötendő együttműködési megállapodásokat, figyelemmel kíséri azok 

teljesítését. 

 Kapcsolatot tart a településen működő sportegyesületekkel. 

 Figyelemmel kíséri az Önkormányzat sport koncepciójának megújítását, és annak 

megvalósítását. 

 

Kulturális és oktatási ügyek területén 

 Kapcsolatot tart a település kulturális, közművelődési és oktatási intézményeivel. 

 Figyelemmel kíséri a Kulturális Koncepció megvalósítását. 

 Véleményez minden, kulturális területet érintő előterjesztést. 



 Figyelemmel kíséri a településen megrendezésre kerülő kulturális rendezvények 

szervezését, lebonyolítását. 

 A megüresedett művelődési ház vezetői állás betöltéséig részt vesz a falu kulturális 

életének szervezésével járó alapvető feladatok ellátásában.  

 Részt vesz a művelődési ház és könyvtár Faluházba történő költözésével járó 

szervezési feladatok ellátásában.  

 Részt vesz a Képviselő-testület által jóváhagyott támogatási kérelmekkel kapcsolatos 

döntések előkészítésében. 

 

Kommunikáció 

 

 Beszámoló cikkekben tájékoztatja a lakosságot a nagyobb projektek aktuális 

állapotáról, eredményeiről. 
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