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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 támogatja a Szamaránszki, Közöslegelő dűlőkben és a Szérűskert 

utcában az utak játhatóvá tételét, murvázását, kátyúzását, javítását. 

 

A fentnevezett közterületeken rendkívül rossz minőségű földes utak találhatók, melyeket gödrök, kátyúk 

tarkítanak, ezektől azok nehezen járhatóak és megnehezítik az ott lakók életét. A saját tulajdonú 

ingatlanok mellett sok önkormányzati bérlemény is található a területen, ezáltal az ott lakók komoly 

bérleti díjat fizetnek az önkormányzatnak éves szinten, így elvárható, hogy az alapvető közlekedési 

lehetőségeiket, bérleményeik megközelíthetőségét biztosítsa a bérbeadó, azaz Soroksár Önkormányzata. 

 

A fent leírt munkálatokat kérem azonnal, de legkésőbb a nedves időszak beállta előtt elvégezni, 

hogy ne kelljen az ott élőknek egy újabb őszön és télen át sáros cipővel hazaérkezni az munkából 

vagy az iskolából. 

 

Több lakossági megkeresés érkezett azzal kapcsolatban, hogy újítsák fel fentnevezett területen található 

útszakaszokat, így arra a kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy támogassák a javaslatot, ugyanis 

Soroksár nem a Hősök teréig tart! 

 

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. 
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