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Tisztelt Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság!
A Képviselő-testület a 2016. február 16-i ülésén a 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletével
(a továbbiakban: Módosító rendelet) módosította a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: SZMSZ).
Az SZMSZ 3. mellékletének (A Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott – nem
hatósági – hatáskörök jegyzéke) 2016. február 27. napjáig hatályos 3.3.7. pontja szerint a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság (továbbiakban Bizottság):
„3.3.7. Dönt – a Képviselő-testület hozzájárulásával – külön rendelet rendelkezései szerint a
forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő hasznosítás, továbbá ilyen vagyon
megszerzése tárgyában.”
A Módosító rendelet 3. §-a alapján az SZMSZ fentiekben hivatkozott rendelkezése helyébe a
következő rendelkezés lépett:
„3.3.7. Dönt a forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő, külön rendelet hatálya alá
nem tartozó hasznosítása tárgyában, ha a hasznosítás időtartama meghaladja az 1 évet, de
nem haladja meg az 5 évet, vagy a hasznosításból származó bevétel meghaladja az évi nettó
100.000 Ft-ot.”
A Módosító rendelet hatályba lépésének időpontja: 2016. február 27.
Az SZMSZ 116. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint:
„116. § (1) A bizottság működésének részletes szabályait e rendelet keretei között a bizottság
maga határozza meg, amelynek elfogadásához és módosításához a bizottság tagjainak
minősített többségű szavazata szükséges.
(2) A bizottság ügyrendjének tartalmaznia kell a bizottság feladat- és hatásköreit is.”
Az SZMSZ fent idézett rendelkezése értelmében, a rendeleti úton szabályozott módosítást a
Bizottság Ügyrendjében (a továbbiakban: Ügyrend) is át kell vezetni.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottság döntését az Ügyrend módosításának
tárgyában.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának ………/2016. (III.08.) határozata a Bizottság
Ügyrendjének módosításáról:
A Bizottság úgy dönt, hogy
I.

a Bizottság Ügyrendjének
a.) II. 2.3.7. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2.3.7. Dönt a forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő, külön rendelet
hatálya alá nem tartozó hasznosítása tárgyában, ha a hasznosítás időtartama
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meghaladja az 1 évet, de nem haladja meg az 5 évet, vagy a hasznosításból származó
bevétel meghaladja az évi nettó 100.000 Ft-ot.”

II.

a Bizottság Ügyrendjének VIII. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az Ügyrendet a Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságának a
Bizottság Ügyrendjének elfogadásáról szóló 185/2014. (XII. 11.) határozatával
elfogadta, az 57/2015. (III. 10.), a 187/2015. (IX. 08.) és a ………/2016. (III. 08.)
határozatával módosította.”

III. felkéri a Bizottság elnökét, hogy gondoskodjon a módosított Ügyrendnek az
Önkormányzat hivatalos honlapján való közzétételéről.
Határidő: azonnal
Felelős: Preklerné Marton Ilona elnök.
Az előterjesztést a Bizottság saját hatáskörben, döntési jogkörben tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadása az SZMSZ 116. § (1) bekezdése alapján minősített
többséget igényel.
Budapest, 2016. február 23.
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