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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 
 
A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2013. május 31. napján 
elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatát – 2015. február 16-i ülésén – a 
következők szerint módosítja. 
 
Az „I. Általános rendelkezések A Társulás megnevezése, jogállása” az alábbi 9. ponttal 
kibővül: 
 

„9. A Társulás Kulturális, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottságának elnöke 
és tagjai: 

Deltai Károly (elnök) 
Szathmáry Gergely 
Varga László” 

 
 
A „IX. A Társulás bizottságai” fejezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

„2. A Társulás állandó bizottsága:  
- Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 
- Szociális Bizottság 
- Kulturális, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 

A bizottság létszámát, tagjainak névsorát, feladatkörét a szabályzat 2. sz. melléklete 
tartalmazza.” 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. számú melléklete az alábbiakkal egészül ki: 
 

„2.sz. melléklet  
 

Kulturális, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 
 
A bizottság létszáma: 3 fő  
A bizottság elnöke:  Deltai Károly   
A bizottság tagjai:  Szathmáry Gergely és Varga László  
      
 
Feladatai:  
 

• a Társulás kulturális koncepciójának kialakítása, 
• az idegenforgalmi és marketing koncepció kialakítása, 

• nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó stratégia kialakítása, 
• együttműködik a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal, 
• együttműködik az idegenforgalom és turisztika területén működő szervezetekkel, az 

önkormányzati intézményekkel és más szervezetekkel a feladatkörét érintő ügyekben, 
• figyelemmel kíséri a Társulás és környékének környezetvédelmi helyzetét, 
• véleményezi: 
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� a társulási tulajdonban lévő kulturális, közművelődési feladatot ellátó 
gazdasági társaságok éves gazdálkodásáról készített beszámolót, közhasznú 
jelentését és üzleti tervét, javaslatot tesz a vezető tisztségviselő személyére, 

� a Társulás által fenntartott kulturális, művészeti, közművelődési intézmények 
alapító okiratát, 

� javaslatot tesz a kiemelkedő turisztikai események és attrakciók támogatására, 
� a társulás által fenntartott kulturális intézmények éves munkatervét, 
� a tásulás arculatát alakító rendezvények tervét és költségvetését. 
� a művészeti intézményekkel kötendő fenntartói megállapodásokat. 

 

• Javaslatot tesz: 
� művészeti támogatások, ösztöndíjak és pályázatok odaítélésére, 
� kulturális, művészeti és közművelődési díjak, irodalmi pályázatok díjának 

odaítélésére, 
� részt vesz a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok kulturális 

programjainak tervezésében, 
� a kommunális tevékenység fejlesztésére.” 

 

 
 


