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1            ELŐTERJESZTÉS – 01. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 

 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. szeptember 06. 

A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület  

Az előterjesztést készítette: jegyző 

Előterjesztő: jegyző 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendkívüli / rendes 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

 

 

A tárgyalandó témakör:  Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata – 1.  

 

A Tanácsnokok 

 

 

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a  július 28.-i rendes testületi ülésén Edöcsény András 

képviselői javaslatát támogatva úgy határozott, hogy ebben a témában egy rendkívüli testületi 

ülést tart a Tanácsnoki rendszer áttekintéséről. 

 

Előzetes konzultáció alapján ( jegyző és előterjesztő képviselő úr) 2022. augusztus  26.-án 

megbeszélést tartottak, amely alapján az előterjesztést kérő képviselő úr egy javaslatot 

készített, ezt aznapi email üzenetben is továbbított a T. Testület számára  ( lásd egy része 

alább másolatban ): 

 

„A közös javaslatunk 3 tanácsnok, alábbiak szerint: 

  

Tanácsnok:  valamely terület felügyeletével megbízott önkormányzati képviselő 

Általános feladatok minden tanácsnok esetében: 

• felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását 

• együttműködik a bizottságokkal és a többi tanácsnokkal 

• együttműködik a Jegyzőn keresztül a Hivatal szakembereivel,  

• javaslatokat tesz, előterjesztéseket készít(tet) a Bizottságok és a KT számára 

• végrehajtja a KT azon döntéseit, melyeknek ő a felelőse 

• minden év októberi KT ülésén beszámol a tevékenységéről és beterjeszti a következő 

évi terveit 

  

Schindler Laci jelenleg nincs nevesítve…  

javaslat: közterületi és közbiztonsági tanácsnok: 

• kapcsolatot tart a hulladékgazdálkodási szolgáltatóval 

• kapcsolatot tart a rendvédelmi szervekkel 

• kapcsolatot tart a közútkezelővel 
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• felügyeli a köz- és közösségi (játszóterek, parkok, sétányok) területek fenntartását és 

fejlesztését, beleértve a közterületek használatát és a közterületfelügyelők munkáját is 

• javaslatot tesz a városüzemeltetés területén végzendő a költségvetésben nem nevesített 

kisebb volumenű felújítási, javítási munkák (út, járda, park stb.) elvégzésére. 

• felügyeli közbiztonság fenntartását,  

• felügyeli az Önkormányzat térfigyelő rendszerének fejlesztését, bővítését 

  

H.Andi:  

javaslat:   közoktatási- kulturális- és nemzetiségi tanácsnok 

• kapcsolatot tart és figyelemmel kíséri a helyi oktatási intézmények munkáját, az 

intézményvezetővel együttműködve javaslatot készít ezek működ(tet)ésével 

kapcsolatban 

• kapcsolatot tart és figyelemmel kíséri a helyi sportegyesületek munkáját 

• kapcsolatot tart és figyelemmel kíséri a helyi nemzetiségi szervezetek munkáját- és a 

nemzetiségi jogok helyi érvényesülését 

• felügyeli a város éves eseménynaptárának elkészítését 

• felügyeli a városi sportrendezvényeinek előkészítését és lebonyolítását 

• felügyeli az önkormányzat- és intézményei által szervezett kulturális rendezvényeinek 

előkészítését és lebonyolítását, ezek értékelésének elkészítését és a KT elé terjesztését 

legkésőbb minden év decemberi ülésére 

• figyelemmel kíséri a vendéglátóipari egységek és szórakozóhelyek működését, és 

szükség esetén kezdeményezi az ezekkel kapcsolatosan fellépő problémák megoldását 

(EA: vagy ez inkább Laci?) 

•   

  

E.András:  

javaslat:   műszaki infrastruktúra (városfejelsztési?) tanácsnok 

• felügyeli a beruházási projektek végrehajtását 

• felügyeli a közép- és hosszútávú Városfejlesztési Koncepció elkészít(tet)ését 

• felügyeli az Önkormányzat városüzemeltetési és városfejlesztési feladatait 

• felügyeli az Önkormányzati ingatlanok hasznosítását 

• adott projektekkel és egyéb önkormányzati ügyekkel kapcsolatosan javaslatot tesz  

 

A jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 6. sz. mellékletében 1, azaz egy 

Tanácsnok pozíció van meghatározva : Schindler László Tanácsnok úr, a rendelet 

szöveges része nem tartalmaz róla semmit ( ezt bővíteni kell majd a rendelet módosításakor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

2. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

  

………/2022 (09.06.)sz. Képviselő-testületi határozati javaslata  

 

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szervezeti és Múködési 

Szabályzat  6. sz. melléklete  szerint a  jelenlegi 1, azaz egy Tanácsnok megbízását ( Schinler 

László képviselő úr)   a továbbiakban  ki kívánja terjeszteni és még….   (1,2,3 ) további 

Tanácsnoki megbízást akar adni. 

 

a) Felkéri a jegyzőt a SZMSZ önkormányzati rendelet vonatkozó részeinek a fentiekben 

meghatározott struktúra alapján a rendelet módosítás előkészítésére mivel, 

 

b) Elfogadja vagy  módosításokkal elfogadja Edöcsény András képviselő úr által tett 

javaslatot a tanácsnoki feladatok és személyek bővítésére. 

 

 

 

 

  

Határidő: 2022. folyamatos 

Felelős :a) jegyző b)polgármester 

 

 

 
         

 

Nagymaros, 2022. szeptember 5.   

 

 

 

Eőryné dr. Mezei Orsolya s.k. 

jegyző 


