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Törvényességi észrevétel a Zimán András Képviselő Úr által benyújtott és
„Tüdőgyulladás elleni vakcina támogatás idős soroksári lakosok számára” tárgyú
határozati javaslathoz
Tisztelt Képviselő-testület!

A Zimán András Képviselő Úr által benyújtott, „Tüdőgyulladás elleni vakcina támogatás idős
soroksári lakosok számára” tárgyú határozati javaslathoz a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban
SZMSZ) 76. § (2) bekezdése alapján az alábbi
törvényességi észrevételt
teszem.
Az önálló képviselői indítvány az SZMSZ alábbiakban hivatkozott rendelkezései alapján alakilag
és tartalmilag is kiegészítésre, korrekcióra szorul. A határozati javaslatra vonatkozó
követelményeket az SZMSZ 52. - 53. §-ai fektetik le.
1. Alaki korrekciós javaslat:
Az SZMSZ 52. §- szerint:
„A határozati javaslat megfogalmazásakor az egyszerűségre, közérthetőségre kell törekedni
úgy, hogy arra szavazás esetén egyértelmű „igen” vagy „nem” válasz legyen adható.”
Az SZMSZ 53. § alapján:
„... A határozat megjelölése ennek alapján: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzat Képviselő-testületének …/….. (... . ….) határozata a(z) ……………….ról/ről.”
A határozati javaslat formailag nem megfelelő, mivel nem tartalmazza az SZMSZ 53. §-ában is
lefektetett, a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a
közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről 5/2019. (III. 13.)
IM rendelet 15. §-a és 19. §-a által előírt megjelölést.

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. (XI. 10.) határozata a Zimán András képviselő által benyújtott és a
tüdőgyulladás elleni vakcina támogatásról szóló önálló képviselői indítvánnyal
kapcsolatos döntéséről

2. Tartalmi kiegészítés, pontosítás:
Az önálló képviselői indítványban megfogalmazott határozati javaslathoz fűzött – többes szám
első személyben rögzített – indokolás kiegészítő, új és a határozati javaslatban nem szereplő
döntési javaslatokat is tartalmaz, mivel konkrét és nem határozati, hanem rendeletben
rögzítendő javaslatokat azaz rendelet-tervezeti szabályokat tartalmaz, ezáltal nem egyértelmű,
hogy kizárólag a határozati javaslatban foglaltakat kívánja az indítványozó elfogadtatni a
Képviselő-testülettel vagy egyúttal a megalkotandó rendelettel kapcsolatban kéri beépíteni az
indokolásban rögzített javaslatait. Utóbbi esetben az SZMSZ-ben (56.§) biztosított
jogosítvánnyal élve jogosult a Képviselő-testület bármely szerve (pl.: a Képviselő-testület
bármely bizottsága) rendelet-alkotási javaslattal élni.
A rendelet-alkotással kapcsolatban tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ 59.
§ (1) bekezdése alapján:
„(1) A rendelet szakmai előkészítése a jegyző feladata, aki:
a) kijelöli a rendelet-tervezet előkészítésében közreműködők körét,
b) gondoskodik a rendelet-tervezet bizottsági véleményeztetéséről,
c) biztosítja az elvi kérdések érvényesülését,
d) biztosítja a vitás kérdések megfelelő szintű eldöntését,
e) biztosítja az érintett társszervezetekkel való koordinációt, a kerületi építési
szabályzat és a településképi rendelet-tervezet kivételével gondoskodik a rendelettervezetek társadalmi egyeztetésre bocsátásáról,
f) megszervezi a rendelet-tervezet elkészítésével kapcsolatos adminisztrációs munkát,
g) gondoskodik a rendelet-tervezetnek az érintett vagy érdekelt körökben való
megismertetéséről a rendelet-tervezetnek a jelen rendeletben meghatározott módon
történő nyilvánosságra hozatala útján,
h) gondoskodik a rendelet-tervezettel kapcsolatos észrevételek feldolgozásáról
i) részt vesz a rendelet-tervezet Képviselő-testület előtti megvitatásában.”
Az önálló képviselői indítványban megfogalmazott határozati javaslat I., II. és III. pontja között
időbeliségi kohéziós problémát jelent, hogy míg az I. pont szerint adott vizsgálat elvégzésére
javasolja felkérni a Polgármesteri Hivatalt, amelynek eredményéről leghamarabb a soron
következő rendes Képviselő-testületi ülésen tud beszámolni a Polgármesteri Hivatal, addig a II.
pont alapján már a konkrét - az I. pont szerinti vizsgálat eredményeinek ismerete nélkül rendelet módosítás elkészítését javasolja, majd a III. pontban már időbeli meghatározással, a
soron következő rendes Képviselő-testületi ülésre javasolja a „döntés meghozatalához
szükséges előterjesztést” beterjeszteni; mindemellett a határozati javaslatot követően az
szerepel, hogy: „Határidő: azonnal”.
Nem szerepel továbbá a határozati javaslatban az, hogy a Képviselő-testület mely bizottsága
tárgyalja meg az előterjesztést.
A határozati javaslatban nevesített támogatás a jelenlegi jogszabályi környezetben az un.:
települési támogatás egyik formájaként építhető be a helyi szociális tárgyú rendeletbe, amely
rendelet felülvizsgálata, illetve egy teljesen új helyi szociális tárgyú rendelet-tervezet
elkészítése jelenleg is folyamatban van.
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy már folyó év elején Polgármester Úr kérte egy
külön un.: védőoltásokkal kapcsolatos támogatás feltételei vizsgálatát, illetve ennek beépítését

a helyi vonatkozó rendeletbe, amellyel kapcsolatban a következő intézkedések történtek,
időrendben:

-

-

2020. február 6. napján vezetői értekezleten Polgármester Úr a védőoltásokkal
kapcsolatos felmérésre, egyeztetésre, rendelettervezet előkészítésére hívta fel a
Szociális és Köznevelési Osztályt,
2020. február 11. napjára elkészült az előzetes tájékoztató anyag,
2020. február 13. napján vezetői értekezleten Polgármester Úr további egyeztetésre
hívta fel az osztályt a támogatás mértékével, jogosultsági feltételekkel, illetve az
esetlegesen megkötendő szerződésekkel kapcsolatban,

2020. március hónapban a kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a védőoltásokkal
kapcsolatos teendők felfüggesztésre kerültek, de az új helyi szociális tárgyú rendelet-tervezet
szerkesztése jelenleg is folyamatban van
Tájékoztatom továbbá a T. Képviselő-testületet, hogy jelenleg is igényelhető rendkívüli
települési támogatás, amely akár oltóanyag vásárlására is kérhető. A rendkívüli települési
támogatás éves keretösszege 85.500,- Ft. Az egy főre eső jövedelemhatár a támogatás
igénylésénél: egyedülálló vagy egyedül élő esetén 79.800,- Ft/fő, család esetén 65.550,- Ft/fő.
Fentiek alapján javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület döntésének meghozatala során az
következő határozati javaslatokat szíveskedjen figyelembe venni:
Határozati javaslat:
„A” verzió:

„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2020. (XI. 10.) határozata a Zimán András képviselő által benyújtott és a
tüdőgyulladás elleni vakcina támogatásról szóló önálló képviselői indítvánnyal
kapcsolatos döntéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
-

felkéri a jegyzőt, hogy a folyamatban lévő szociális tárgyú helyi rendelet
felülvizsgálata keretében, a készülő helyi szociális rendelet-tervezetbe építse be
az un.: „Vakcina-támogatás”-t, mint települési támogatás egyik nevesített
formáját, és az új helyi szociális tárgyú teljes rendelet-tervezetet a decemberi
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző
Határidő: 2020. november 27.
„B” verzió:

„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2020. (XI. 10.) határozata a Zimán András képviselő által benyújtott és a
tüdőgyulladás elleni vakcina támogatásról szóló önálló képviselői indítvánnyal
kapcsolatos döntéséről

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
-

felkéri a jegyzőt, hogy a folyamatban lévő szociális tárgyú helyi rendelet
felülvizsgálata keretében, a készülő helyi szociális rendelet-tervezetbe építse be
az un.: „Tüdőgyulladás elleni védőoltással kapcsolatos támogatás”-t, mint
települési támogatás egyik nevesített formáját, és az új helyi szociális tárgyú
teljes rendelet-tervezetet a decemberi munkaterv szerinti képviselő-testületi
ülésre terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: dr. Szabó Tibor jegyző
Határidő: 2020. november 27.
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:

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Budapest, 2020. november 2.
dr. Szabó Tibor
jegyző

