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Törvényességi észrevétel a Zimán András Képviselő Úr által 2020. február 17. napján 

benyújtott határozati javaslathoz 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Zimán András Képviselő Úr által 2020. február 17. 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 civil/polgári kezdeményezések, önkéntes lakossági 

összefogások anyagi vagy nem anyagi támogatása a környezetvédelem, illetve 

természetvédelem területén. 

 

Az önálló képviselői indítvány az SZMSZ alábbiakban hivatkozott rendelkezései alapján 

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 a környezetvédelemhez, illetve természetvédelemhez 

kapcsolódó civil kezdeményezések elvi támogatásáról” 

 

 

 

 

 



2. Tartalmi kiegészítés, pontosítás: 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48. § (1) bekezdése szerint az 

államháztartás alrendszerei terhére – így az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó 

helyi önkormányzatok esetén is – támogatás   

a) közigazgatási hatósági határozattal vagy hatósági szerződéssel, 

b) támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel 

jogszabály vagy egyedi döntés (a továbbiakban: támogatási döntés) alapján, pályázati úton vagy 

pályázati rendszeren kívül nyújtható. 

 

Önkormányzati támogatás tehát konkrét személyeknek, konkrét összegben, jogszabály által 

meghatározott eljárásban és közfeladat ellátására nyújtható. Általánosságban a képviselő-

testület elvi támogatást nyújthat.  

 

Fentiek alapján javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület döntésének meghozatala során az 

következő határozati javaslatot szíveskedjen figyelembe venni: 

 

Határozati javaslat: 

 

„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2020. (III.10.) határozata a környezetvédelemhez, illetve természetvédelemhez 

kapcsolódó civil kezdeményezések elvi támogatásáról 

 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

1. elvi támogatását adja a környezetvédelmet, Soroksár természeti értékeinek védelmét, 

illetve a Ráckevei–Soroksári-Duna-ág molnár-szigeti mellékágának védelmét, valamint 

az illegális hulladék-lerakás megakadályozását célként kitűző civil 

kezdeményezésekhez, egyúttal kijelenti, hogy 

2. konkrét kérelem esetén vizsgálja meg önkormányzati támogatás biztosításának 

lehetőségét, feltételeit és dönt külön az adott kérelemről. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

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, Rendészeti és Környezetvédelmi 

Bizottság  

 

Budapest, 2020. február. 20. 

 

 

dr. Szabó Tibor 

jegyző 

 


