Eldterjesztes
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat
Kepviselo-testiilete szamara

Eloterjeszto: Szarvas Koppany Bendeguz, Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi
Bizottsag elnoke
A kepviseld-testiileti files idopontja: 2021. december 16.
................ sz. napirend
Targy: Beszamolo a Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag 2021. evi
munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakra
vonatkozo atruhazott hataskdreinek gyakorlasarol
A napirendet nyilt iilesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz egyszerii tobbseg
sziikseges.
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Keszitette: Szarvas Kopp any Bendeguz - a bizottsag elnoke
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Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenlosegi
Bizottsag velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasugyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag
velemenyezi
Varosuzemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi

X

Hatarozati javaslat a bizottsag szamara:
A Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek
az eldterjesztes megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I. A tenyallas es dontes tartalmanak reszletes ismertetese
A)
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es
Klimavedelmi Bizottsaga (a tovabbiakban: a Bizottsag) 2021. evi munkajarol a kovetkezo
beszamolot terjesztem a Kepviselo-testiilet ele.

A Kepviselo-testiilet a Bizottsag letszamat 9 foben allapitotta meg, feladat- es hataskdreit a
Kepviselo-testiilet es Szervei Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XL06.)
onkormanyzati rendelet 7. melleklete tartalmazza.
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A Bizottsag a Kormany altal elrendelt veszelyhelyzet ideje alatt - 2020. november - 2021. majus
honapokban - nem iilesezhetett, mig 2021 juniusatol a Bizottsag havi rendszeresseggel ulesezett,
5 rendes ulest tartott, ahol minddsszesen 32 hatarozatot hozott.

A Bizottsag tagjai az iileseken rendszeresen reszt vettek, tavolmaradasukat eldzetesen jeleztek a
Bizottsag elndkenel, illetoleg a Szervezesi Irodan.
A bizottsagi tagok szemelyeben valtozas tortent. 2021. julius 1 -tol uj ktilsos bizottsagi tag: Pap
Denes.
A bizottsagi tagok reszvetele az iileseken az alabbiak szerint alakult:
Bizottsagi tag neve

Szarvas Koppany Bendeguz
Camara-Bereczki Ferenc Miklos
Dr. Szilagyi Demeter
Konczol David
Dr. Ferencz Orsolya
Oszi Eva
Peto Balint
Tarcsay Tibor
Toth Patrik (2021. junius 30-ig)
Pap Denes (2021. julius l-tol)

Ulesek
szama,
amelyen reszt
vett
5
4
5
5
3
4
5
4
1
1

Ulesek
szama,
amelyrol
tavolmaradt
0
1
0
0
2
1
0
1
0
3

Jelenlet %

100 %
80%
100 %
100 %
60%
80%
100 %
80%
100 %
25 %

A Bizottsag tagjai aktivan kozremukodtek a napirendi pontok targyalasaban, a hatarozatok
meghozatalaban es a dontesek elokesziteseben is a Bizottsag ulesei kozott.
Kormanyhivataltol torvenyessegi eszrevetel a Bizottsag dontesei ellen nem erkezett.

A Bizottsag feladat- es hataskorebol kovetkezoen leginkabb az alabbi temakban hozott
donteseket:
• a telepiilesfejlesztessel, a telepiilesrendezessel es a telepiileskeppel osszefiiggo
partnersegi egyeztetes szabalyairol szolo onkormanyzati rendelet szerinti partnersegi
egyeztetes soran beerkezett velemenyek elfogadasarol,
•
a lakossag reszere biztositando komposztladak targyaban benyujtott palyazatokrol,
• a Tedd le a kocsit palyazat elbiralas es a Zoldudvar palyazat elbiralas soran
velemenyezest vegzett,
• a Bizottsag velemenyezte tovabba a hataskorebe tartozo kepviseld-testiileti
eloterjeszteseket hataskorenek gyakorlasa soran, illetoleg velemenyezte azon
eloterjeszteseket is, amikor a polgarmester volt jogosult a donteseket meghozni.

Megallapithatd, hogy a Bizottsag teljesitette, elvegezte azokat a feladatokat, amelyek ellatasa
erdekeben a Kepviseld-testulet letrehozta, mindezek alapjan kerem a beszamolo elfogadasat.

B)
A Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testiiletenek a Kepviseld-testulet es Szervei
Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatardl szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendeleteben (a
tovabbiakban: SZMSZ) szabalyozta a Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag
altal gyakorolt atruhazott hataskoroket.
A Bizottsag altal atruhazott hataskorben hozott hatarozatai tekinteteben a Polgarmesteri Hivatal
szervezeti egysegei, gazdasagi tarsasagai elkeszitettek a hatarozatok vegrehajtasarol szolo
tajekoztatasukat. Erre alapozva kesziilt el a jelen eloterjesztes mellekletet kepezd beszamolo,
amely tetelesen tartalmazza az osszes, erintett idoszakban meghozott bizottsagi hatarozatot es
azok vegrehajtasat.

A hatarozati javaslat alapjan a Kepviseld-testulet tudomasul veszi a Bizottsag munkajarol,
valamint az atruhazott hataskorok gyakorlasardl szolo beszamoldt.
II. A beterjesztes indoka
A beszamolo elfogadasa a Tisztelt Kepviseld-testulet hataskorebe tartozik.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
Tekintettel arra, hogy a bizottsagok a Kepviseld-testulet atruhazott hataskoreben jamak el, ezert
a hataskor forrasat - mint az onkormanyzati hataskorok fo cimzettjet - az ellenorzott es torvenyes
onkormanyzati mukodes biztositasa erdekeben indokolt es sziikseges beszamolni az atruhazott
hataskor gyakorlasardl, az atruhazott hataskorben meghozott bizottsagi hatarozatokrdl, azok
jellegerol es vegrehajtasarol. A hatarozat elfogadasanak nines penziigyi vonzata.
IV. Jogszabalyi kornyezet
A Magyarorszag helyi bnkormanyzatairdl szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban:
Motv.) 41. § (4) bekezdese szerint: „A kepviseld-testulet - e torvenyben meghatarozott
kivetelekkel - hataskbreit a polgarmesterre, a bizottsagara, a reszonkormanyzat testuletere, a
jegyzore, a tarsulasara ruhazhatja at.”

Az Motv. 57. § (1) bekezdese alapjan a Kepviseld-testulet szervezeti es mukodesi szabalyzataban
hatarozza meg bizottsagait, a bizottsagok tagjainak szamat, a bizottsagok feladat- es hataskdret,
mukodesuk alapveto szabalyait. E torvenyi rendelkezes alapjan a Kepviseld-testulet az SZMSZ
35-39. §-aiban letrehozta bizottsagait es meghatarozta mukddesiik alapveto szabalyat.
Az SZMSZ 31. § (1)-(2) bekezdesei es a 37. § (3) bekezdese szerint az atruhazott hataskorok
gyakorlasardl az azt gyakorlo polgarmester, bizottsag, jegyzo szukseg szerint, de legalabb evente
egyszer koteles a Kepviseld-testiiletnek beszamolni, tovabba a bizottsag evente egy alkalommal
beszamol a Kepviseld-testiiletnek a bizottsag munkajarol.

A Bizottsag 11/2019. (XII. 16.) sz. hatarozataval elfogadott iigyrendjenek 1/18. pontja szerint a
munkardl eves beszamolo keszul, melyet minden evben a Bizottsag elnoke a kepviseld-testulet
utolsd iilesen terjeszt eld.

A veszelyhelyzet kihirdeteserol szolo 27/2021. (I. 29.) Kormanyrendelet 1. §-a ertelmeben a
Kormany az elet- es vagyonbiztonsagot veszelyezteto tomeges megbetegedest okozo SARSCoV-2 koronavirus-vilagjarvany kovetkezmenyeinek elharitasa, a magyar allampolgarok
egeszsegenek es eletenek megdvasa erdekeben 2021. februar 8. napjatol Magyarorszag egesz
teriiletere veszelyhelyzetet hirdet ki. A katasztrofavedelemrol es a hozza kapcsolodo egyes
torvenyek mddositasarbl szolo 2011. evi CXXVIII. torveny (a tovabbiakban: Kat. torveny) 46. §
(4) bekezdesenek felhatalmazasa alapjan veszelyhelyzetben a telepulesi onkormanyzat
f.l ■

kepviseld-testuletenek feladat- es hataskdret a polgarmester gyakorolta, az ott megjelolt
kivetellel.

A Kat. torveny egyes rendelkezeseinek elterb alkalmazasarol szolo 307/2021. (VI. 5.) Korm.
rendelet 1. §-a ertelmeben a telepulesi onkormanyzat kepviseld-testulete, illetve annak bizottsaga
2021. junius 15. napjatol a feladat- es hataskdret maga gyakorolja.
Fentiek alapjan kerem a hatarozati javaslat elfogadasat.

Mellekletek:

Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag 2021. junius 15. 2021. november 30. kozotti idoszakra vonatkozd atruhazott hataskorben hozott
dontesei
Hatarozati javaslat

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek
..../2021. (.) szamu hatarozata
a Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag 2021. evi munkajarol,
valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakban atruhazott
hataskorben hozott donteseirol szolo beszamold elfogadasardl

Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat Kepviseld-testulete a Kepviselo-testulet szervezeti es
mukodesi szabalyzatardl szolo 36/2014. (XI. 06.) onkormanyzati rendelet 37. § (3) bekezdese
alapjan ugy dont, hogy a Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es Klimavedelmi Bizottsag 2021. evi
munkajarol, valamint a Bizottsag 2021. junius 15. - 2021. november 30. kozotti idoszakban
atruhazott hataskorben hozott donteseirol szolo beszamolot az eloterjesztes melleklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelos: polgarmester
Hataridd: azonnal

A dbntes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Jegyzoi Kabinet Szervezesi Iroda
Budapest, 2021. december

-

Szarvas Koppany Bendeguz
Keriiletfejlesztesi, Komyezet- es
Klimavedelmi Bizottsag
elnbke

Torvenyessegi ellendrzes:

dr. Saj bs Csilla
jegyzo
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3. felkeri a polgarmestert, hogy a 2. melleklet szerinti vegleges GTKESZ
modositasi dokumentumot kuldje meg az illetekes attami fbepitesz reszire
a vegsd szakmai velemenyezesi szakasz lefolytatasahoz.

2. lezaija a GTKESZ modositasaval kapcsolatos partriersegi velemenyezesi
szakaszt.

soran beerkezett 1. meltekletben olvashato velemenyt a melleklet szerinti
indokolas alapjgn.

1. elutasitja a GTKESZ modosftas tervezetenek partners^gi egyeztetese

A Varosgazdalkodasi es Penzugyi Bizottsag ugy dont, hogy

1

------12. felkdri a polgarmestert, hogy intezkedjen a komposztladak
megrendeleserd], illetoieg az 1. szamu melleklet szerinti nyertes palyazdk
reszere tortend atadasanak lebonyolitasarol.
i

Polgarmester /
Varosepit&zeti Iroda

Keruletgazdalkodasi Iroda,
JGK

A Keruletfejlesztesi, Komyezet- es Kiimavedeimi Bizottsag ugy dont. bogy
1, ervenyesnek minositi az elbterjesztes 1. szamu mellekleteben felsorolt Poig^rmester / Gazdalkodasi
palyazatokat
ugyosztaiy
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A vegso szakmai velemenyezesi szakasz
kezdem^nyez^se megtortent.

A v&emSnyezes lezards^rdl szolo dont&t
kozzetettuk a bonlapon.

A megrendeit komposztHddk kiszalUtisra
keriiltek

Elvegzett feladat rovid ieirasa es vegrehajtas
megtortent/folya matban

