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Törvényességi észrevétel a Bányai Amir Képviselő Úr által 2020. február 24. napján
benyújtott határozati javaslatra

Tisztelt Képviselő-testület!
A Bányai Amir Képviselő Úr által 2020. február 24. napján elektronikus úton benyújtott
határozati javaslathoz a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet 76. § (2) bekezdése alapján az alábbi
törvényességi észrevételt
teszem.
A képviselői határozati javaslat tárgya ideiglenes illemhely elhelyezése a Sósmocsár utcai
játszótéren vagy annak közvetlen közelében.
Az önálló képviselői indítvány az alábbiakban hivatkozottak szerint 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 ideiglenes illemhely elhelyezéséről a Sósmocsár utcai
játszótéren vagy annak közvetlen közelében”
2. Tartalmi javaslat:
Az illemhely elhelyezésére alkalmas terület kijelöléséhez és a közműellátás biztosításához
szakmai egyeztetésekre van szükség, ezekhez azonban elengedhetetlen az illemhely műszaki
paramétereinek ismerete.

Fentiek alapján javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület döntésének meghozatala során a
következő határozati javaslatot szíveskedjen figyelembe venni:
Határozati javaslat:
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2020. (III.10.) határozata ideiglenes illemhely elhelyezéséről a Sósmocsár utcai
játszótéren vagy annak közvetlen közelében
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1. felkéri Bányai Amir Képviselő Urat, hogy az általa telepíteni és üzemeltetni kívánt
illemhely műszaki adatait bocsássa a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére.
2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Bányai Amir Képviselő Úr által az 1. pont
szerint rendelkezésre bocsátott információk alapján vizsgálja meg az ideiglenes
illemhely elhelyezésének lehetőségeit, folytasson egyeztetést a közműszolgáltatókkal,
majd ennek eredménye alapján készítsen előterjesztést a Képviselő-testület ülésére.
Határidő: 2020. június havi rendes képviselő-testületi ülés
Felelős: az 1. pont tekintetében a Képviselő Úr értesítéséért és a 2. pont szerinti előterjesztés
elkészítéséért dr. Szabó Tibor jegyző
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 26.
dr. Szabó Tibor
jegyző
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Környezetvédelmi

