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A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik:
Képviselő-testület

Az SZMSZ szerint véleményezi:

Tisztelt Képviselő-testület!
I. A tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése

A)
A

Kerületfejlesztési,

Környezet-

és

Kilímavédelmi

Bizottság

következő beszámolót terjesztem a Képviselő-testület elé.

2020.

évi

munkájáról

a

A Képviselő-testület a Bizottság létszámát 9 főben állapította meg. A Kerületfejlesztési,

Környezet- és Klímavédelmi Bizottság feladat- és hatásköreit a Képviselő-testület és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet 7.

melléklete tartalmazza.

A Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság
tartott, és az üléseken 2020 évben 29 határozatot hozott.

2020

évben

5 rendes ülést

A Bizottság a 2020 évben bekövetkezett pandémiás helyzet, valamint a Kormány által
elrendelt veszélyhelyzetből kifolyólag nem tartott ülést 2020. március, április és május
hónapban.
A Bizottság tagjai az üléseken rendszeresen részt vettek, távolmaradásukat előzetesen jelezték
a Bizottság elnökénél, illetőleg a Szervezési Irodán.
A bizottsági tagok részvétele az üléseken az alábbiak szerint alakult a 2020 évben:
Bizottsági tag neve
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A Bizottság tagjai aktívan közreműködtek a napirendi pontok tárgyalásában, a határozatok
meghozatalában, és a döntések előkészítésében is a Bizottság ülései között.
Törvényességi észrevétel a Bizottság döntései ellen nem érkezett.
A Bizottság feladat- és hatásköréből következően leginkább
döntéseket:
s a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati
egyeztetés során beérkezett vélemények elfogadásáról
e a lakosság részére biztosítandó komposztládák tárgyában

az alábbi

témákban

hozott

településképpel összefüggő
rendelet szerinti partnerségi
benyújtott pályázatokról

Véleményezte a Bizottság hatáskörébe tartozó képviselő-testületi előterjesztéseket.
Mindezek alapján kérem a beszámoló elfogadását.

B)
A

Budapest

Főváros

VIII.

kerület Józsefvárosi

Önkormányzat

Képviselő-testületének

a

Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.)
önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: SZMSZ) szabályozta a Kerületfejlesztési,
Környezet- és Klímavédelmi Bizottság által gyakorolt átruházott hatásköröket, a bizottság
átruházott hatáskörben döntést nem hozott.

A határozati javaslat alapján a Képviselő-testület elfogadja a bizottság munkájáról szóló
beszámolót az érintett időszak tekintetében.

II.

A beterjesztés indoka

A beszámoló elfogadása a Tisztelt Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
Tekintettel arra, hogy a bizottságok a Képviselő-testület átruházott hatáskörében járnak el,
ezért a hatáskör forrását - mint az önkormányzati hatáskörök fő címzettjét — az ellenőrzött és
törvényes önkormányzati működés biztosítása érdekében indokolt és szükséges beszámolni az

átruházott
hatáskörben
meghozott
bizottsági
határozatokról,
végrehajtásáról. A határozat elfogadásának nincs pénzügyi vonzata.
IV.

azok

Jogszabályi környezet

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

jellegéről

és

törvény 41. § (4)

bekezdése szerint: , A képviselő-testület — e törvényben meghatározott kivételekkel —
hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a
társulására ruházhatja át."
Az SZMSZ 31. § (2) bekezdése és a 37.§ (3) bekezdése szerint az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról az azt gyakorló polgármester, bizottság, jegyző szükség szerint, de legalább

évente egyszer köteles a Képviselő-testületnek beszámolni, továbbá a bizottság évente egy

alkalommal beszámol a Képviselő-testületnek a bizottság munkájáról.
A bizottság 11/2019. (XII. 16.) sz. határozatával elfogadott ügyrendjének [/18. pontja szerint a

munkáról éves beszámoló készül, melyet minden évben a bizottság elnöke a képviselő-testület
utolsó ülésén terjeszt elő.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet 1. §-a értelmében a
Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-

CoV-2

koronavírus

világjárvány

(a

továbbiakban:

koronavírus

világjárvány)

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a

települési

önkormányzat

képviselő-testületének

feladat-

és

gyakorolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult.

hatáskörét

a

polgármester

Fenti rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és

hatáskörét gyakorolva a polgármester dönt tárgyi ügyben, amelyet külön íven hoz meg.
Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
.. ./2020. (XII. 03.) számú határozata

Önkormányzat

Képviselő-testületének

a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 2020. évi munkájáról szóló
beszámolójának tudomásul vételéről
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy

1.) tudomásul veszi a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság 2020. évi
munkájáról szóló beszámolóját.
2.) tudomásul veszi, hogy a Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság
2020 évben átruházott hatáskörben határozatot nem hozott.
Felelős: polgármester
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Szervezési Iroda

Budapest, 2020. december 3.

Szarvas Koppány Bendegúz s.k.
a bizottság elnöke

