TELEPÜLÉSSTRATÉGIAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
feladat- és hatásköre
A Bizottság feladata:
−

−
−
−

Győrújfalu településrendezési céljainak megfelelő fizikai környezet kialakítása, ezen
belül
− az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatban Győrújfalu
jóváhagyott településrendezési terv (szerkezeti terv, szabályozási terv, helyi
építési szabályzat) érvényesülésének figyelemmel kísérése,
− a település területén a települési környezet állapotának és alakulásának
figyelemmel kísérése,
− a káros, kedvezőtlen környezeti hatások megelőzése érdekében koordinatív
tevékenység kifejtése,
valamint a képviselő-testület által elfogadott stratégiai terv aktualizálásának
figyelemmel kísérése,
a stratégiai tervben megfogalmazott célok megvalósítására irányuló operatív tervezés
figyelemmel kísérése és
az egyéb programok, projektek figyelemmel kísérése
az alábbiak szerint.

I. A Bizottság terjeszti a képviselő-testület elé:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a helyi környezetvédelmi programot, valamint a környezetvédelmi szabályozásra
vonatkozó rendelet tervezeteket,
a helyi jelentőségű természetvédelmi terület kijelölésére, a természeti értékek megőrzésére
vonatkozó javaslatot,
a rendkívüli levegőtisztaság-védelmi intézkedési tervet (füstköd, riadótervet),
a település környezetvédelmi helyzetéről készített beszámolót,
az Önkormányzat által környezetvédelmi célra elkülönített összeg felhasználására
vonatkozó előterjesztést, valamint annak felhasználásáról szóló beszámolót,
a természeti környezet fejlesztésének koncepcióját.

II. A Bizottság állásfoglalásával terjeszthető a döntésre jogosult elé:
1.
2.

3.
4.
5.

a költségvetési koncepció, az éves költségvetés valamint a költségvetés végrehajtásáról
szóló féléves, éves beszámoló,
a stratégiai tervvel kapcsolatos előterjesztések, a stratégiai tervben megfogalmazott
intézkedésekkel, programokkal, projektekkel, valamint egyéb programokkal és
projektekkel kapcsolatos előterjesztések,
a természeti és épített környezet védelmének általános szabályaival kapcsolatos
előterjesztések,
a települési beruházásokkal kapcsolatos előterjesztések,
a településüzemeltetéshez kapcsolódó rendeletek,

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

a közszolgáltatásokkal (így különösen: az ivóvíz- és csatornaszolgáltatással, a szilárd és
folyékony hulladékgazdálkodással, a temetővel) kapcsolatos előterjesztések,
a közmű és közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos előterjesztések,
a közterület-használat szabályaival, a reklámok elhelyezésének szabályaival kapcsolatos
előterjesztések,
a regionális területfejlesztési és rendezési tervek,
a Győrújfalu településrendezési terve (szerkezeti terv, szabályozási terv és a helyi építési
szabályzat) jóváhagyásra, illetve módosításra,
az építési és telekalakítási tilalom továbbá az elővásárlási jog elrendelésével, valamint
feloldásával,
a belterületbe vonásokkal kapcsolatos összefoglaló tájékoztatás,
az újonnan beépítésre szánt és a jelentős mértékben átépítésre kerülő területek, új
fejlesztések helyzetéről szóló előterjesztés,
a helyi tájképi és településképi szabályokra vonatkozó előterjesztés,
a településképi szempontból a köztéri alkotások elhelyezésével kapcsolatos, valamint, az
önkormányzat tulajdonában lévő, illetve hozzájárulásával felújítandó műemléki és
műemlék jellegű épületekre vonatkozó előterjesztés,
a rendkívüli környezetszennyezések és azok megszüntetése, illetve elhárítása érdekében
tett intézkedésekről szóló beszámoló,
a település kommunális, szilárd, folyékony hulladékainak elhelyezésével,
ártalmatlanításával kapcsolatos előterjesztések,
a település ipari eredetű és veszélyes hulladékainak elhelyezéséről, kezeléséről,
feldolgozásáról szóló tájékoztatók,
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 30/A. §
szerinti településrendezési szerződések,
a település részére elnyerhető környezet-, és természetvédelmi pályázatokban,
céltámogatásokban, programokban való részvételre irányuló javaslat.

IV. A képviselő-testület a következő hatásköreit a Bizottságra ruházza át döntésre:
1.

a Közterület kialakítási tervek (KKT-k) jóváhagyását.

V. A Bizottság ellenőrzi:
1.

2.
3.
4.
5.

a településrendezést, településfejlesztést, településstratégiai kérdéseket érintő képviselőtestületi döntések végrehajtását, a költségvetési támogatások, pályázatokon elnyert
összegek felhasználását, a Bizottság határozatainak, döntéseinek végrehajtását,
a Polgármesteri Hivatal településrendezési, településtervezési, településstratégiai és
építészettel összefüggő tevékenységét,
a helyi környezet és természetvédelmi szabályozás érvényesülését,
a rendkívüli környezetszennyezés kialakulásának és felszámolásának körülményeit,
a Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi tevékenységét.

