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Tárgy: Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az egységes emelt színvonalú
zöldfelületi arculat kialakítása érdekében
Az előterjesztés tárgyalása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján nyilvános
ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület!
A kerületi városarculat emeltebb szintű, egységes zöldfelületi megjelenésének céljából
Önkormányzatunk 2019. év elején kezdeményezéssel élt a Fővárosi Önkormányzat felé. Az elmúlt
évek tapasztalati alapján éppen az érintett területek kerületünk városképét jelentősen érintő
elhelyezkedése okán javasolt az Önkormányzatunk önként vállalt feladataként a Fővárosi
Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát nem érintve, az abban meghatározott kaszálások
ütemezéséhez igazodóan azok köztes időszakaiban esetlegesen szükséges gyakorisággal és
helyszíneken a kaszálások elvégzése. A munkálatok elvégzésének fedezetéül javasolt 5 millió Ft forrás
biztosítása a céltartalékban elkülönített környezetvédelmi alap általános keretének terhére.
Mindezeket figyelembe véve teszek javaslatot a Budapest Főváros Önkormányzata és a BudafokTétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata között együttműködési megállapodás megkötésére és
a pénzügyi forrás fedezetének biztosítására.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat
elfogadására:
Határozati javaslat:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kerületi
városarculat emeltebb szintű, egységes zöldfelületi megjelenése érdekében Budapest Főváros
Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodást és mellékletét jóváhagyja, továbbá felkéri
a polgármestert a megállapodás aláírására.
A Képviselő-testület 5 millió Ft fedezetet a céltartalékban elkülönített környezetvédelmi alap általános
keretének terhére biztosít.
Határidő:
Felelős:
Végrehajtást végzi:
Határozat mellékletei:

megállapodás aláírására: 2019. június 30.
Polgármester
Általános Igazgatási Csoport
megállapodás

A támogató döntéshez az Mötv. 50. §-a és az SzMSz 39. § (4) bekezdés a) pontja alapján minősített
többség szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.
Budapest, 2019. …………….
Zugmann Péter
alpolgármester

A „Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére az egységes emelt színvonalú zöldfelületi
arculat kialakítása érdekében” tárgyú előterjesztés ellenőrzési záradéka:
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