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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a Dél-pesti ILCO Egyesület
között 2012. december 12. napján a 2015. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra
partnerségi együttműködési megállapodás jött létre azzal, hogy az együttműködési
megállapodás további 3 évvel meghosszabbítható. Az együttműködési megállapodás lejárt,
a Dél-pesti ILCO Egyesület annak újrakötését kezdeményezte, amelynek jogi akadálya
nincs. A megállapodás tervezete jelen előterjesztés 1. számú mellékeltét képezi, a
megállapodás lényegi tartalma a korábbihoz képest változatlan.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek használatáról és a közterületek
rendjéről szóló 2/2018.(II.1.) önkormányzati rendelete 16. § (1) bekezdésének d) pontja
szerint a közterület-használati díj megfizetése alól állandó jellegű alanyi mentesség illeti meg
az Önkormányzattal közösen szervezett rendezvények vonatkozásában azon szervezeteket,
amelyekkel az Önkormányzat külön partnerségi együttműködési megállapodást kötött.
Tájékozatom továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Dél-pesti ILCO Egyesület a
korábbi megállapodásban foglalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tett, az
Önkormányzat felé fennálló tartozással, adóhátralékkal nem rendelkezik.
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati
rendelete 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 Geiger Ferenc Civil Tanácsnok Úr véleményét
megkértük, az jelen előterjesztés 3. számú mellékletét képezi.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület szíves döntését a partnerségi
együttműködési megállapodás megkötéséről. A határozati javaslatban szereplő, a határozat
1. számú melléklete kifejezésen jelen előterjesztés 1. számú melléklete értendő.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2020. (XI.10.) határozata partnerségi együttműködési megállapodás megkötéséről a
Dél-pesti ILCO Egyesülettel
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. partnerségi együttműködési megállapodást köt a Dél-pesti ILCO Egyesülettel a jelen
határozat 1. számú mellékletében rögzített „Partnerségi együttműködési megállapodás”
c. tervezet szerint.
2. felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban hivatkozott partnerségi együttműködési
megállapodás aláírására, arra az esetre is kiterjedően, ha a felek annak tartalmától az
Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek.
Határidő: 2020. december 15.
Felelős: Bese Ferenc polgármester

Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Budapest, 2020. október 20.

Kovátsné dr. Prohászka Beáta
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