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Jegyzői észrevétel önálló képviselői indítványhoz
Tisztelt Képviselő-testület!
Orbán Gyöngyi Alpolgármester Asszony, dr. Bajuszné Veigli Katalin Képviselő Asszony,
Egresi Antal Képviselő Úr, Preklerné Marton Ilona Képviselő Asszony és Sinkovics Krisztián
Képviselő Úr (a továbbiakban: Előterjesztők) aláírásával 2016. november 18. dátummal
ellátott, általam 2016. november 21. napján átvett önálló képviselői indítványhoz (a
továbbiakban: az önálló képviselői indítvány) – a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14) önkormányzati rendelet 76. §-a alapján - az abban
megfogalmazott javaslatok sorrendjében alábbi törvényességi észrevételt teszem:
Az önálló képviselői indítvány a székelyföldi Atyha településen villámcsapás következtében
leégett római katolikus templom újjáépítéséhez, helyreállításához 500.000.- Ft összegű
támogatás nyújtására tesz javaslatot.
Az önálló képviselői indítványban megfogalmazott javaslat megfelel az SZMSZ 52. §-ában
foglaltaknak, ám tartalma pontosításra szorul.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban a támogatás
forrásaként megjelölt „2016. évi költségvetés költségvetési maradvány sora” nem tartalmaz a
támogatás fedezetére megfelelő összeget, ezért javaslom a támogatás forrását „az
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének tartalékképzési sorában megjelölni.
Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy a vonatkozó jogi szabályozás nem zárja
ki , hogy a támogatásként az Önkormányzat adományt nyújtson adományozási megállapodás
alapján, melyben az adományozási cél és az adomány összege rögzítésre kerül.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 1. pontja értelmében adománynak
minősül a civil szervezetnek - létesítő okiratban rögzített céljaira - ellenszolgáltatás nélkül
juttatott eszköz, illetve nyújtott szolgáltatás. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közhasznú
szervezetnek minősül, és létesítő okiratában szereplő cél szerint a Szeretetszolgálat segítséget
nyújt a szükségben levőknek, betegeknek, öregeknek, fogyatékkal élőknek, hátrányos
helyzetűeknek, hajléktalanoknak, menekülteknek, zarándokoknak, valamint katasztrófa és
háborús események áldozatainak.
Fentiek alapján javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület döntésének meghozatala során az
alábbi határozati javaslatokat szíveskedjék figyelembe venni:

Határozati javaslat

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2016. (XII.06.) határozata az atyhai római katolikus templom helyreállítása
érdekében nyújtott adománnyal kapcsolatos döntéséről
Képviselő-testület úgy dönt, hogy
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének „tartalékképzés” sora terhére 500.000.- Ft azaz Ötszázezer forint
összeget adományoz a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Képviseli: Kozma Imre elnök,
székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60., számlaszám: OTP 1178400920201739) (a továbbiakban: Támogatott) részére. Az adomány összegét az adományt
fogadó szervezet kizárólag a villámcsapás következtében leégett atyhai római katolikus
templom felújítási költségeire fordíthatja.
II. felkéri a Polgármestert, hogy a Támogatottat értesítse a Képviselő-testület döntéséről,
valamint felhatalmazza a jelen határozat mellékletét képező adományozási szerződés
megkötésére és annak aláírására azzal, hogy annak tartalmától – a meghatározott
adományozási cél, és az összeg kivételével – az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon
eltérhet.
Határidő: 2017. január 31.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
I.

Az önálló képviselői indítványt (jelen észrevétellel együtt) a Képviselő-testület döntési
hatáskörben tárgyalja, a határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Az előterjesztést megtárgyalja:

Pénzügyi Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

Budapest, 2016. november 22.
dr. Laza Margit
jegyző

