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Soroksár Önkormányzatának
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_____________________________
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

Törvényességi észrevétel a Berecki Miklós Képviselő Úr által 2020. február 20. napján
benyújtott határozati javaslathoz

Tisztelt Képviselő-testület!
A Berecki Miklós Képviselő Úr által 2020. február 20. napján elektronikus úton benyújtott
határozati javaslathoz a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 76. § (2) bekezdése alapján
az alábbi
törvényességi észrevételt
teszem.
A képviselői határozati javaslat tárgya a Ráckevei–Soroksári-Duna-ág (RSD) molnár-szigeti
mellékága rehabilitációjának támogatása a javaslatban részletezettek feladatok ellátása útján,
amelyre a javaslat 20.000.000,- Ft biztosítását javasolja, ezen kívül ad hoc bizottság létrehozása
az RSD rehabilitációjával kapcsolatos feladatok ellátására.
Az önálló képviselői indítvány az SZMSZ alábbiakban hivatkozott rendelkezései alapján
alakilag és tartalmilag is kiegészítésre, korrekcióra szorul.
1. Alaki korrekciós javaslat:
Az SZMSZ 53. § alapján:
„... A határozat megjelölése ennek alapján: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzat Képviselő-testületének …/….. (... . ….) határozata a(z) ……………….ról/ről.”
Fenti előírásnak az önálló képviselői indítványban rögzített határozati javaslat nem felel meg,
ezért javaslom annak kiegészítését a következő címmel:
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2020. (III.10.) határozata a Ráckevei–Soroksári-Duna-ág molnár-szigeti mellékága
rehabilitációjának elvi támogatásáról”

2. Tartalmi kiegészítés, pontosítás:
A) A Ráckevei–Soroksári-Duna-ág molnár-szigeti mellékága rehabilitációjának elvi
támogatása
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 4. § (1) bek. d) pontja szerint az állam
kizárólagos tulajdonába tartoznak – egyebek mellett – a törvény 1. mellékletében meghatározott
folyóvizek, holtágak, mellékágak, és ezek medre, így a Ráckevei-Duna.
A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 7. § (3) bek. b) pontja szerint az állami tulajdonú
vízfolyások, holtágak és természetes állóvizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét
a területi vízügyi igazgatóság végzi, jelen esetben a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (3) pontja
szerint helyi önkormányzat – törvényben meghatározott esetekben – az állammal kötött
megállapodás alapján elláthat állami feladatokat. A megállapodásban rendelkezni kell a
feladatellátás finanszírozásáról. A megállapodás közigazgatási szerződésnek minősül.
A képviselői javaslatban szereplő Ráckevei–Soroksári-Duna-ág molnár-szigeti mellékágának
rehabilitációja és egyéb nem önkormányzati feladatok átvállalása szakmai egyeztetések, és
jogszabályban rögzített eljárásban lehetséges, ezért javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület
e tárgyban elvi döntést hozzon. A pénzeszközök döntéshez rendelése is csak a konkrét esetben
javasolt.
B) „Ad hoc”bizottság (ideiglenes bizottság) létrehozása
Az SZMSZ-ben nem szerepel un.: „ad hoc” bizottság, amely az önálló képviselői indítvány
tartalma szerint az SZMSZ-ben is nevesített „Ideiglenes bizottság”-nak feleltethető meg,
amelyre vonatkozó szabályozás, a 106. § b) pont szerint:
b) a Képviselő-testület feladatkörébe tartozó kiemelt jelentőségű feladattal
kapcsolatos döntés előkészítésére, nagyobb jelentőségű feladat végrehajtásának
megszervezésére, javaslattervezet kidolgozására, meghatározott kérdés
megvizsgálására ideiglenes bizottságot (a továbbiakban együtt: bizottság)
hozhat létre.
Ugyanakkor az SZMSZ 122. § f), g), h) és i) pontok alapján a Városfejlesztési, Rendészeti és
Környezetvédelmi Bizottság feladatai különösen:
f) javaslatot dolgoz ki a helyi környezetvédelmi és közbiztonsági feladatok
megoldására, figyelemmel kíséri azok megvalósítását,
g) előkészíti a Képviselő-testület környezetvédelmi és közbiztonsági döntéseit,
ellenőrzi azok végrehajtását,
h) felméri a gazdasági lehetőségeket és ennek tudatában készíti el a
környezetvédelem és közbiztonság fejlesztési tervet,
i) kapcsolatot tart a környezetvédelmi hatóságokkal és a közrendvédelmi
szakhatóságokkal,

Tekintettel arra, hogy az önálló képviselői indítványban javasolt ad hoc, azaz ideiglenes
bizottság feladatai egybeesnek a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság,
mint állandó bizottság feladatival illetve mint többe a kevesebb, úgy a bizottság SZMSZ-ben
meghatározott általános feladataiba beletartozik az önálló képviselői indítványban rögzített
konkrét feladatok ellátása is, ezáltal nem indokolt külön ideiglenes bizottság létrehozása, olyan
feladatok ellátására, amely már egy állandó bizottság esetében meghatározásra kerültek.
Fentiek alapján javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület döntésének meghozatala során az
következő határozati javaslatot szíveskedjen figyelembe venni:

Határozati javaslat:
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2020. (III.10.) határozata a Ráckevei–Soroksári-Duna-ág molnár-szigeti mellékága
rehabilitációjának elvi támogatásáról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elvi támogatását adja a Ráckevei–Soroksári-Duna-ág
molnár-szigeti mellékága rehabilitációjának elvégzéséhez, és az ezzel kapcsolatos feladatokat
jogszabály alapján ellátó jogi személyek konkrét kezdeményezésére egyes nem önkormányzati
feladatok átvállalása tárgyában megvizsgálja az önkormányzati forrás biztosításának
lehetőségét, feltételeit és egyedileg bírálja el a konkrét kérelmeket, igényeket és javaslatokat.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Az önálló képviselői indítványt (jelen észrevétellel együtt) a Képviselő-testület döntési
hatáskörben nyílt ülésen tárgyalja, a határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség
szükséges.
Az előterjesztést megtárgyalja:

Városfejlesztési,
Bizottság

Budapest, 2020. február 24.
dr. Szabó Tibor
jegyző
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Környezetvédelmi

