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Tárgy: Határozati javaslat előterjesztése a 

következő képviselő-testületi ülésre 

 

Tisztelt Jegyző Úr! 
 

Bereczki Miklós önkormányzati képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 32. § (2) bekezdés a) pont, valamint Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2019.(XII.13.) önkormányzati 

rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SzMSz.) 76. § 

(1) bekezdés alapján a tartandó képviselő-testületi ülésre az alábbi  

 

h a t á r o z a t i  j a v a s l a t o t   

terjesztem elő. 

 

A képviselő-testület úgy dönt, hogy a támogatja fedett könnyűszerkezetes vásárcsarnok vagy piac 

létesítését, ahol helyet kapna hentesüzlet, zöldséges, élelmiszerbolt. 

 

Soroksár hatalmas problémája, hogy sok olyan alapvető szolgáltatás hiányzik, mely a lakosság 

mindennapi igényeinek kielégítését szolgálná, elég csak a hentesbolt hiányát említenem, amely 2 éve 

tematizálja a közbeszédet. 

 

Számolatlan lakossági megkeresés érkezett hozzám, melyekben egy hentesbolt és élelmiszerüzlet 

létesítés feltételeinek megteremtését kérték tőlem.  

 

Javaslatom szerint, az önkormányzat azonnal kezdje meg a terület kiválasztását, a tervezést, hogy 

legkésőbb 2021 márciusában megnyílhasson a hentest és élelmiszerboltot is magában foglaló fedett 

könnyűszerkezetes vásárcsarnok vagy piac a kerületben. 

 

Nem élhet vissza az önkormányzat az emberek türelmével, hanem kötelessége biztosítani az alapvető 

szolgáltatásokat Soroksáron! 

 

Utalni kívánok arra, hogy az Mötv. 32. § (2) bekezdés a) pontja szerint az önkormányzati képviselő a 

képviselő-testület ülésén - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon - 

kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát. 

 

Utalni kívánok továbbá arra, hogy az SzMSz 76. § (1) bekezdése szerint bármely képviselőnek joga 

van önálló képviselői indítvány előterjesztésére. 

 

Megjegyezni kívánom, hogy fent nevezett határozati javaslat megfelel az SzMSz. 52. §-ban 

meghatározott feltételeknek. 

 

Kérem a t. Jegyző Urat, hogy az SzMSz. 76. § (2) bekezdés szerint fenti határozati javaslatot 

törvényességi észrevételével együtt a döntéshozatalra jogosult elé terjeszteni szíveskedjék. 

 

Budapest, 2020. szeptember 2. 

 

Tisztelettel: 
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