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Tisztelt Képviselő-testület!
A Belügyminisztérium, mint támogató pályázatot hirdetett az illegális hulladéklerakók felszámolása
érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot” projekt 2020.évben megvalósítandó I. üteméről szóló
1598/2020.(IX.21.) Korm.határozat 6. pontjában foglaltak alapján a települési önkormányzatok
számára.
A pályázati kiírás szerint környezetünk megóvása, egészséges életmódunk megőrzése,
valamint tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos az illegális hulladéklerakók
okozta talaj-, víz-, levegő terhelés megszűntetése, illetve a tájsebek csökkentése. Így Budapest
Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata nevében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 4.
mellékletének (A Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott – nem hatósági – hatáskörök
jegyzéke) 57. pontjában foglalt rendelkezés alapján 8.900.000.- Forint támogatási összegre
nyújtottam be pályázatot; a pályázat önerőt nem igényel és pozitív elbírálás esetén a támogatás
azonnal leutalásra kerül.
Az SZMSZ 4. mellékletének fent hivatkozott 57. pontja szerint:
„[A polgármesterre átruházott, nem hatósági hatáskörök:]
57. A Képviselő-testület soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettség mellett
dönt önkormányzati költségvetési forrást nem igénylő, vagy legfeljebb bruttó 10.000.000,- Ft önkormányzati költségvetési forrást igénylő pályázaton való indulásról abban az esetben, ha a pályázat
kiírásának és benyújtásának időpontja is két rendes képviselő-testületi ülés közé esik.”
Az előterjesztés tárgyát képező pályázat kiírása 2020. 10. 15. napján, az októberi munkaterv szerinti
ülést követően történt, a benyújtási határidő 2020. 11. 05. napja, azaz a novemberi munkaterv szerinti
ülés előtt volt, ezért az SZMSZ hivatkozott pontja alapján a pályázat benyújtásáról döntöttem,
melynek benyújtása a kiírásban szereplő határidőben megtörtént.
Az SZMSZ 131. § (1) bekezdése szerint a tanácsnokok feladatkörébe tartozó témakörben készülő
képviselő-testületi vagy bizottsági előterjesztések – egyedi hatósági ügyekben készült előterjesztés
kivételével – készítése során a témában érintett tanácsnok véleményét ki kell kérni. A tanácsnokok
véleményüket írásban kötelesek kifejteni és legkésőbb az adott előterjesztésnek a képviselők részére
történő kiküldését megelőző munkanap 12 óráig a jegyző részére elektronikus úton eljuttatni, melyet
az előterjesztéshez csatolni kell. Az SZMSZ hivatkozott pontja alapján Zimán András Ferenc
Környezet- és Klímavédelmi Tanácsnok Úr véleményét – a pályázat benyújtására rendelkezésre álló
rendkívül rövid határidőre való tekintettel – jelen előterjesztés elkészítésével egyidejűleg az
előterjesztés készítője megkérte, beérkezését követően a bizottsági ülésekre kiosztós anyagként, a
Képviselő-testület valamennyi tagja részére pedig a bizottsági jegyzőkönyvek megküldésével
egyidejűleg, az ún. „Pót-anyag”-gal kerül megküldésre.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
Az előterjesztést a Képviselő-testület tájékoztatóként tárgyalja, melyhez az SZMSZ 81. §-ában foglalt
rendelkezés alapján kérdés és hozzászólás nem lehetséges.
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