
1 
 

 

 

 

 

 

 

Bányai Amir  

önkormányzati képviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy: Határozati javaslat előterjesztése a 

2020. március 10. napján tartandó képviselő-

testületi ülésre 

Dr. Szabó Tibor 

Jegyző Úr részére 

 

Tisztelt Jegyző Úr! 
 

Bányai Amir 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 2020. március 10. napján 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. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata úgy határoz, hogy a Soroksár 

Újtelep Sósmocsár utcai nagyjátszótéren vagy annak közvetlen közelében kijelöli és az 

előterjesztő által megjelölt közérdekű cél megvalósítása érdekében, térítésmentesen használatba 

adja azt, a legalább 7 m
2
, de legfeljebb 13 m

2
 nagyságú önkormányzati tulajdonú területet, 

amely egy ideiglenes szaniter helyiség telepítéséhez szükséges, továbbá amelyhez egyúttal 

biztosítja a víz közművekhez való hozzáférést is. A szaniter egység telepítési, bérleti és 

üzemeltetési költségeit - amennyiben és ameddig a költségvetési források azt lehetővé nem teszik, 

de legalább 2021. február 28. napjáig - az előterjesztő saját maga viseli. 

 

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, 2020.02.24 
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Bányai Amir 
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