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Jegyzői törvényességi észrevétel Bereczki Miklós Képviselő Úr „járda felújítása a 

Lóállás utcában” tárgyban előterjesztett határozati javaslatához (önálló képviselői 

indítványához) 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bereczki Miklós Képviselő Úr 2020. szeptember 02. napján kelt, elektronikus úton 2020. 

szeptember 03. napján érkezett önálló képviselői indítványához (a továbbiakban: indítvány) – 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2019. (XII.13) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 76. § (2) bekezdésében biztosított 

jogkörömben eljárva az alábbi  

törvényességi észrevételt 

teszem: 

Az indítványban Bereczki Miklós Képviselő Úr a Lóállás utcai járda felújításának 

támogatását kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől. 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdése alapján „A helyi közügyek, valamint a helyben 

biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: … 2. 

településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 

kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 

gépjárművek parkolásának biztosítása); …” 

Az Mötv. 23. § (5) bekezdése szerint: „A kerületi önkormányzat feladata különösen: 1. helyi 

közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése; …” 

 

Fenti jogszabályi rendelkezések miatt az indítványban nevesített feladat végrehajtására 

törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak, külön, adott járda felújítására vonatkozó 

„támogató” döntés meghozatala nem szükséges. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a mindekori költségvetési rendeletben 

biztosított kertek között adott évi program alapján végezteti a Hivatal az önkormányzat 

kezelésében álló járdák felújítási munkálatait. A folyó évi programban szerepel a Lóállás utca 

(Könyves utca és MÁV – Kelebia vasút közötti szakasz – páros oldala) felújítása. A további 

szakaszok a z elkövetkező évben kerülnek ütemezésre.  

A leírtak és a hivatkozott törvényi rendelkezések, valamint az ütemezésre vonatkozó 

tájékoztatás alapján nem szükséges az önálló képviselői indítvány napirendre vétele és 

döntéshozatal. 
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