
 

 
Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzatának 
J E G Y Z Ő J E 

 
1239 Budapest, Grassalkovich út 162 
 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS 

 

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. 

(III. 25.) önkormányzati rendelete, valamint egyéb önkormányzati rendeletek 

módosítására 
 

 

 

Előterjesztő:    dr. Szabó Tibor jegyző 

      

 

Az előterjesztést készítette:    dr. Göndör-Kökény Katalin 

        osztályvezető-helyettes    

       Jogi és Személyügyi Osztály  

        dr. Balázs Pál jogász 

Jogi és Személyügyi Osztály 

 

Az előterjesztés egyeztetve:   Polonkai Zoltánné osztályvezető 

(az egyeztető személy    Pénzügyi Osztály 

 feladatköréhez tartozó    dr. Weidinger Brigitta osztályvezető 

rendeletek vonatkozásában)   Polgármesteri Kabinet 

 

Az előterjesztést megtárgyalja:   

 

 

 Jogi és Ügyrendi Bizottság 

Testületi ülés időpontja:    

 

 

 

 2022. november 17. 

Ellenjegyzők:     Vittmanné Gerencsér Judit 

osztályvezető-helyettes  

     

 

 Jogi és Személyügyi Osztály 

Jogi szempontból ellenőrizte:    -  

  

 

 

  



 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SZMSZ) 165. § (2) bekezdésének a) pontja szerint:  

 

„(2) E rendelet hatálybalépését követően 

a) e rendelet karbantartása, a módosításról szóló rendelet-tervezet szükség szerinti 

előterjesztése a jegyző feladata,”  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 22. § (1) és (2) 

bekezdései szerint:  

 

„(1) A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a Kormány 

tagja gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás 

megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében  

 a) az elavult, szükségtelenné vált,  

b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,  

c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, 

kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,  

d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy  

e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító,  

a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő 

módosítására kerüljön sor.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a 

Magyar Nemzeti Bank elnöke, az önálló szabályozó szerv vezetője, az önkormányzati rendelet 

esetén a jegyző gondoskodik.”  

 

Fenti feladatkörömben eljárva javaslatot teszek az SZMSZ módosítására, mely tartalmazza az 

SZMSZ felülvizsgálata során általam észlelt, pontosítást, kiegészítést igénylő rendelkezések 

módosítására irányuló javaslataimat, továbbá a Képviselő-testület korábbi döntéseinek az 

SZMSZ-ben történő átvezetésére irányuló javaslatomat. 

 

Fentiek alapján javaslatot teszek az SZMSZ módosítására továbbá az SZMSZ módosításához 

kapcsolódó, azzal együtt felülvizsgálandó rendeletek módosítására a következők szerint: 

 

A) 

A Képviselő-testület átruházható hatásköreivel kapcsolatos rendelet-módosítási 

javaslatok 

 

I.  

Az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslatot a következők szerint terjesztem a T. 

Képviselő-testület elé: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 44.§-a értelmében: „A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.” 



Az SZMSZ 17. §-a a fenti rendelkezéssel összhangban rögzíti, hogy: „A Képviselő-testület 

évente legalább 6 rendes ülést tart.” 

 

Polgármester úr kezdeményezésére a hivatal megvizsgálta annak lehetőségét, hogy a törvényi 

előírásoknak megfelelő és más kerületi önkormányzatoknál már működő, évi 6 ülés keretei 

között el tudja-e látni feladatait a képviselő-testület. A vizsgálat alapján a 6 ülés elégséges lehet 

akkor, ha a képviselő-testület átruházható hatáskörei ezen ülésszámhoz igazítva kerülnek 

meghatározásra. 

Természetesen a rendkívüli ülések tartásának lehetősége továbbra is adott, így folyamatosan 

kielégíthető a gyors döntéshozatal iránti igény. 

 

Fentiek alapján 2023. évtől – külön erre vonatkozó előterjesztésben a T. Képviselő-testület elé 

kerülő munkatervben – már 6 rendes ülésre kerül tervezésre a Képviselő-testület egy évre 

vonatkozó, előre tervezhető működése, döntéshozatala, amellyel kapcsolatban meg kellett 

vizsgálni egyrészt azt, hogy mely olyan át nem ruházható hatáskörei vannak a Képviselő-

testületnek, amelyekben adott döntést kizárólag maga hozhat meg, adott esetben határidőhöz 

kötötten (pl.: költségvetés, zárszámadás elfogadása stb.), másrészt azt is meg kellett vizsgálni, 

hogy melyek azok a képviselő-testületi hatáskörök, amelyeket át lehet ruházni a 

Képviselő-testület szerveire: a  Bizottságokra, a Polgármesterre vagy a Jegyzőre. 

 

Fentiek alapján Polgármester Úr külön előterjesztésben tesz javaslatot a rendes (munkatervi) 

Képviselő-testületi ülések február, május, június, szeptember, november és december 

hónapokban történő megtartására, ehhez kapcsolódóan szükséges az SZMSZ 17.§ (2) 

bekezdésének módosítása is az alábbiak szerint: 

„(2) A rendes ülést, amennyiben nem munkaszüneti napra esik vagy egyéb okból nincs akadálya 

– december hónap kivételével -, a Képviselő-testület tárgyévi munkatervében 

meghatározott hónapok harmadik hetének csütörtöki napjára kell összehívni.” 

 

Az Mötv. 42. §-a taxatíve felsorolásban rögzíti, hogy melyek azok a Képviselő-testületi 

hatáskörök, amelyek nem ruházhatóak át. 

 

Megvizsgálásra kerültek mindazon hatáskörök, amelyek valamely helyi rendelet alapján, az 

adott rendeletben meghatározott időpontban a Képviselő-testület általi döntést igényelnek. 

 

Az Mötv. 53. § (1) bekezdése szerint: 

„A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról 

szóló rendeletében határozza meg. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatról 

szóló rendeletben rendelkezik: 

b) a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról;” 

 

Fentiek alapján – előzetesen egyeztetve Polgármester Úrral és a Hivatal osztályvezetőivel – a 

képviselő-testület átruházható hatáskörei vonatkozásában a következő javaslatokat teszem: 

 

1. A Képviselő-testület alábbi hatásköreinek Polgármesterre történő átruházására 

teszek javaslatot:  



• Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Szociális Önkormányzati Ösztöndíj Pályázathoz 

való csatlakozásról (SZMSZ-t módosító rendelet-tervezet 2. melléklet 65. pont) 

• Dönt a kerületi Környezetvédelmi Alap tényleges felhasználásról – a Városfejlesztési, 

Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság véleménye kikérését követően - a 

költségvetési rendeletben meghatározott keretek között az éves zárszámadás 

elfogadásával egyidejűleg (SZMSZ-t módosító rendelet-tervezet 2. melléklet 66. pont, 

egyidejűleg a 7/2012. (II.24.) R. módosításával) 

• Véleményezi a fővárosi településterveket és a szomszédos települések településterveit 

(SZMSZ-t módosító rendelet-tervezet 2. melléklet 67. pont). 

• Lakásbérleti és nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződés vonatkozásában 

dönt a bérlő kezdeményezésére a szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséről (SZMSZ-t módosító rendelet-tervezet 2. melléklet 68. pont). 

• Megállapítja az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. 

törvényvégrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése 

alapján a nem állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál a Korm.rendelet 26. § (1) 

bekezdés szerinti díjak feltételeit és mértékét az országos kórház-főigazgató 

javaslatának figyelembevételével (SZMSZ-t módosító rendelet-tervezet 2. melléklet 69. 

pont).  

• Dönt a Kerület Hűséges Dolgozója cím adományozásáról a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek 

adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 18. § (4) 

bekezdésében foglaltak alapján (SZMSZ-t módosító rendelet-tervezet 2. melléklet 80. 

pont) 

• Dönt a Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa cím adományozásáról a Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő 

címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 19. 

§-ában foglaltak alapján (SZMSZ-t módosító rendelet-tervezet 2. melléklet 81. pont) 

• Dönt az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozásáról a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek 

adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 29. §-ában 

foglaltak alapján (SZMSZ-t módosító rendelet-tervezet 2. melléklet 82. pont) 

• Dönt a „Tiszta Udvar, rendes ház” cím adományozásáról a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek 

adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 29/B. §-

ában foglaltak alapján (SZMSZ-t módosító rendelet-tervezet 2. melléklet 83. pont, 

egyidejűleg a 23/2019. (IX.20.) R. módosításával) 

• Véleményezi a tárgyévi forrásmegosztási rendelet-tervezetet a fővárosi önkormányzat és 

a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 

5.§ (1) bekezdése alapján (SZMSZ-t módosító rendelet-tervezet 2. melléklet 84. pont) 

• Véleményezi az általános iskolai felvételi körzetek megállapítását a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIIII.31.) EMMI rendelet 24.§-a alapján (SZMSZ-t módosító rendelet-

tervezet 2. melléklet 85. pont) 

• Meghatározza az óvodai beiratkozás időpontját a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján (SZMSZ-t módosító rendelet-tervezet 

2. melléklet 86. pont) 



 

2. Az SZMSZ jelenleg hatályos 3. mellékletének 3. pontja szerint a Gazdasági és 

Közbeszerzési Bizottságra (a továbbiakban: GKB) átruházott hatáskörök közül 

 

a) javaslom a GKB hatásköréből visszavonni, egyúttal a Polgármesterre átruházni  

• az SZMSZ 3. melléklet 3.2.2.alpontban szereplő hatáskört: 

„Megadja a hozzájárulást a nem lakás céljára szolgáló helyiségbe történő telephely, 

fióktelep és központi ügyintézés helyének létesítéséhez, bérleti jog átruházásához, 

cseréjéhez (amennyiben a bérleti szerződés határozatlan időre szól), a helyiség eltérő célú 

felhasználásához, valamint az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 15. §-ában foglalt 

bejelentési kötelezettség alapján a bérleti jog folytatásához.” (SZMSZ-t módosító rendelet-

tervezet 2. melléklet 70.pont) 

 

b) javaslom az alábbiakban felsorolt alpontokban szereplő hatáskörök értékhatárait a GKB 

vonatkozásában – értelemszerűen – az „5.000.001,- Ft-tól 30.000.000,- Ft-ig” illetve az 

„1.000.001 Ft-tól 5.000.000,- Ft-ig” szövegrészre módosítani, ezzel egyidejűleg pedig az 

adott hatásköröket – értelemszerűen – 5.000.000.- Ft illetve 1.000.000.- Ft értékhatárig a 

Polgármesterre átruházni: 

• az SZMSZ 3. melléklet 3.3.1. pontban szereplő hatáskörét ingatlan, ingatlanrész 

vásárlásáról, kisajátításáról, felajánlás elfogadásáról, valamint az elővásárlási joggal 

kapcsolatos nyilatkozatok tárgyában nettó 5.000.000,- Ft értékhatárig, valamint 

ingatlan, ingatlanrész bérbevételéről évi nettó 1.000.000,-Ft bérleti díjhatárig 

• az SZMSZ 3. melléklet 3.3.2. pontban szereplő hatáskörét nettó 5.000.000.- Ft 

értékhatárig 

• az SZMSZ 3. melléklet 3.3.3. pontban szereplő hatáskörét nettó 5.000.000.- Ft 

értékhatárig 

• az SZMSZ 3. melléklet 3.3.4. pontban szereplő hatáskörét nettó 5.000.000.- Ft 

értékhatárig 

• az SZMSZ 3. melléklet 3.3.5. pontban szereplő hatáskörét nettó 5.000.000.- Ft 

értékhatárig 

• az SZMSZ 3. melléklet 3.3.7. pontban szereplő hatáskörét nettó 5.000.000.- Ft 

értékhatárig 

• az SZMSZ 3. melléklet 3.4.6. pontban szereplő hatáskörét nettó 5.000.000.- Ft 

értékhatárig 

• az SZMSZ 3. melléklet 3.4.11. pontban szereplő hatáskörét nettó 5.000.000.- Ft 

értékhatárig 

• az SZMSZ 3. melléklet 3.4.14. pontban szereplő hatáskörét nettó 5.000.000.- Ft 

értékhatárig 

 

c) Javaslom továbbá a GKB alábbi hatásköreinek pontosítását: 

„3.2.1.A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása tekintetében – a vonatkozó 

Képviselő-testületi határozat alapján- meghatározza a bérleti díjat, a 

helyiséghasználat célját és időtartamát, módosítja, felmondja a bérleti szerződést” 

 



„3.4.4. Dönt településrendezési szerződésben meghatározott feladatok teljesülésének 

garanciájául szolgáló ingatlanok helyett más, legalább azonos értékű, tehermentes 

ingatlanok elfogadásáról.” 

 

„3.4.5. Dönt – a Polgármester hatáskörébe utalt ügyek kivételével – bírósági vagy ezzel 

egyenértékű eljárásokban, más hatósági eljárásban és a közvetítői eljárás keretén belüli 

egyezség megkötéséről vagy elfogadásáról, amennyiben a pertárgy értéke nem haladja 

meg a 30.000.000.- Ft-ot, vagy a pertárgy értéke – jellegéből adódóan – nem határozható 

meg. 

 

„3.4.8. Dönt az úthibából eredő közúti járművekben keletkezett károkkal 

kapcsolatoskárigényről, és megteszi a felelősségelismerő nyilatkozatot az 

önkormányzati tulajdonú és kezelésű közterület úthibájából eredő kárigényhez.” 

 

„3.4.10. Nettó 500.001, -Ft- 1.000.000, - Ft értékhatárig dönt - a 3.4.5. pontban 

foglaltak kivételével - a csődegyezségi, közjegyzői, bírósági vagy végrehajtási 

eljárásban, illetőleg kamatkövetelés esetén a követelésről történő lemondásról, illetve 

annak mérsékléséről.” 

 

„3.4.13. Dönt a Jogi és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe nem tartozó székhely, 

telephely, fióktelephely és központi ügyintézés helye létesítéséhez szükséges 

tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról.” 

 

 

3. Javaslatot teszek továbbá a Képviselő-testület alábbi hatásköreinek az egyes 

bizottságaira történő átruházására, az alábbiak szerint: 

 

a) Szociális és Egészségügyi Bizottságra javaslom átruházni: 

Dönt a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 18/2022. 

(VII.14.) önkormányzati rendelet 23. §-ában meghatározott személyi térítési díj 

összegének elengedéséről/csökkentéséről (SZMSZ-t módosító rendelet-tervezet 1. 

melléklet 5.6. pont, egyidejűleg a 18/2022. (VII.14.) önkormányzati rendelet 

módosításával) 

 

b) Oktatási, Közművelődési Ifjúsági és Sport Bizottságra javaslom átruházni: 

A Képviselő-testület által meghatározott költségvetési keretek között dönt a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Szociális Önkormányzati Ösztöndíj keretében a pályázók 

részére nyújtandó fejenkénti havi támogatás összegéről. (SZMSZ-t módosító rendelet-

tervezet 1.melléklet 6.5. pont) 

 

4. Egyéb, az SZMSZ 3. mellékletének alább ismertetett pontjaival az egyes bizottságokra, 

valamint 4. mellékletének egyes pontjaival a Polgármesterre átruházott hatáskörök 

pontosítására irányuló javaslataim: 

 

a) Pénzügyi Bizottságra: 

SZMSZ 3. melléklet 1.1. pontját javaslom az alábbiak szerint módosítani: 



„Dönt -a Polgármester hatáskörébe tartozó ügyek kivételével - értékpapírok 

forgalmazásával, értékesítésével és vásárlásával kapcsolatban az éves 

költségvetés 1 %-át meg nem haladó értékhatárig.” 

 

b) Jogi és Ügyrendi Bizottságra: 

SZMSZ 3. melléklet 4.2. pontját javaslom az alábbiak szerint módosítani: 

„Dönt civil szervezetek székhelye létesítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás 

kiadásáról.” 

 

c) Polgármesterre: 

• SZMSZ 4. melléklet 6. pontját javaslom az alábbiak szerint módosítani: 

„Dönt az átmenetileg szabad pénzeszközöknek a Magyar Állam által kibocsátott 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba való befektetése tárgyában a Pénzügyi 

Bizottság utólagos tájékoztatása mellett.” 

• SZMSZ 4. melléklet 11. pontját javaslom törölni (okafogyott) 

• SZMSZ 4. melléklet 19. pontját javaslom az alábbiak szerint módosítani: 

„Képviseli társasházakban a tulajdonost az önkormányzati tulajdon 

vonatkozásában, ennek keretében jognyilatkozat tételre jogosult.” 

• SZMSZ 4. melléklet 33. pontját javaslom az alábbiak szerint módosítani 

„Gyakorolja az ajánlatkérői jogkört önkormányzati beszerzések esetén, 

megalkotja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben 

meghatározott közbeszerzési szabályzatot, szabályozza a közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzések rendjét.” 

• SZMSZ 4. melléklet 39., 40., 42.,43., 45., 46. pontjaiban javaslom „28/2017. 

(IX.20.)” szövegrésszel kiegészíteni 

• SZMSZ 4. melléklet 47. és 80. pontjaiban javaslom „Budapest Főváros XXIII. 

Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 26/2017. (IX.22.)” szövegrésszel 

kiegészíteni 

• Az SZMSZ 4. melléklet 57. pontját törölni javaslom (JÜB és GKB hatáskör) 

• Az SZMSZ 4. melléklet 61. pontját törölni javaslom (a 60. pontban szerepel 

már) 

• Az SZMSZ 4. melléklet 66. pontját a vagyonrendelettel történő összhang 

biztosítása érdekében az alábbiak szerint javaslom pontosítani: 

„Dönt az árverési felhívás visszavonásról az árverés napját megelőző 5. napig.” 

•  Elbírálja a településtervek, a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a 

Településképi Rendelet (TKR) véleményezési eljárásában a partnerségi szakmai 

véleményeket (SZMSZ-t módosító rendelet-tervezet 2. melléklet 87. pont). 

 

 

 

(A Vagyonrendelet 3. melléklet II.2.1. pontja szerint: „A visszavonásról az 

árverés napját megelőző 5. napig a Polgármester, azt követően a kiíró 

megbízásából eljáró árverés-vezető dönt.”) 

 

Az áttekinthetőség és egyértelműség biztosítása érdekében – a fenti módosítások pontonkénti 

végrehajtása helyett - javaslom az SZMSZ teljes 3. és 4. mellékletének újraszabályozását. 

 



A javaslatok elfogadása esetén a Képviselő-testület A) pontban részletezett hatásköreinek 

átruházása – az SZMSZ-szel történő összhang megteremtése érdekében - szükségessé teszi 

egyes önkormányzati rendeletek módosítását is, az alábbiak szerint: 

 

II.  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

kerületi Környezetvédelmi Alapról szóló 7/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) 

bekezdésében a „Képviselő-testület” szövegrészt a „Polgármester” szövegrészre szükséges 

módosítani, ezáltal az említett bekezdés a következő rendelkezést tartalmazná: 

„A kerületi Környezetvédelmi Alap felhasználásáról - a Városfejlesztési, Rendészeti és 

Környezetvédelmi Bizottság javaslatára - az éves költségvetési rendeletben, míg a 

tényleges felhasználásról az éves zárszámadás elfogadásával egyidejűleg a 

Polgármester dönt.” 

 

III.  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati 

rendelet alábbiak szerinti módosítása szükséges a hatáskör átruházások, valamint a Soroksári 

Hírlap megjelenésének változása okán: 

18. § (4) bekezdés: 

„A (3) bekezdés a) pontja szerinti jogosultakról, a (3) bekezdés b) pontja szerinti 

jogosultakról és a (3) bekezdés c) pontja szerinti jogosultakról a Polgármester dönt. 

 

29. § (3) bekezdés: 

(3) Az adományozási javaslatot legkésőbb a tárgyév év június 15. napjáig kell a 

Polgármesternek benyújtani. A javaslatról a Polgármester dönt. 

 

29/A. § (4) bekezdése: 

A javaslatok benyújtásának határidejét megelőzően két alkalommal, adott év február 

hónapjában és április hónapjában javaslatkérési felhívást kell közzétenni az 

Önkormányzat honlapján (www.soroksar.hu). 

 

29/B. § (5) bekezdése: 

A pályázatok benyújtásának érdekében évente két alkalommal, adott év február 

hónapjában és április hónapjában felhívást kell közzétenni az Önkormányzat honlapján 

(www.soroksar.hu) 

 

29/B. § (7) bekezdés: 

A benyújtott pályázat és helyszíni megtekintés alapján, az e rendeletben, valamint 

pályázati felhívásban meghatározott feltételek alapján a Polgármester dönt az elismerő 

címek odaítéléséről. 

 

29/B. § (8) bekezdése: 

http://www.soroksar.hu/
http://www.soroksar.hu/


A Polgármester a „Tiszta udvar, rendes ház” elismeréssel az épület falára helyezhető 

táblát, valamint az elismerő címben részesített személy nevét, az adományozás okát, 

keltét és az aláírását tartalmazó oklevelet adományoz. A tábla 25 centiméter X 15 

centiméter méretű, rozsdamentes fém anyagú, melynek felső részén Soroksár címere, 

alatta a "Tiszta udvar, rendes ház" felirat látható. 

 

29/B. § (10) bekezdés: 

A (8) bekezdésben meghatározott oklevél és tábla minden évben a Soroksári Napok 

rendezvénysorozat keretében kerül az elismerő címben részesítettek részére átadásra. 

Az elismerő címben részesülők névsora megjelenik az Önkormányzat honlapján 

(www.soroksar.hu) 

 

29/B. § (11) bekezdés: 

Az elismerő cím a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

határozatba foglalt javaslatára a Polgármester által visszavonható, amennyiben a 

címre jogosult már nem teljesíti a (2) bekezdésben foglaltakat. Az elismerő cím 

visszavonásával egyidejűleg a (8) bekezdésben szereplő táblát az Önkormányzat 

részére vissza kell adni. 

 

29/B. § (13) bekezdése: 

Az Előminősítő Csoport utóellenőrzését követően összefoglaló jelentést készít, amelyet 

megküld a polgármesternek. 

 

29/B. § (14) bekezdés: 

A polgármester jogosult az Előminősítő Csoport jelentésében foglaltak 

figyelembevételével a címeket visszavonni. 

 

IV.  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló18/2022. (VII.14.) 

önkormányzati rendelet 23.§ (1) bekezdésében a „fenntartó” szövegrészt a „Szociális és 

Egészségügyi Bizottság” szövegre szükséges módosítani, ezáltal az (1) bekezdés a következő 

rendelkezést tartalmazná: 

 

„23. § (1) A szociális alapszolgáltatások személyi térítési díjának összegét a Szociális 

és Egészségügyi Bizottság: 

a) elengedheti, ha az igénybevevő havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori 

öregségi nyugdíjminimum 200 %-át. 

b) csökkentheti, ha az igénybevevő havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori 

öregségi nyugdíjminimum 450 %-át.” 

 

V.  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (III. 23.) önkormányzati rendeletében 

szükséges módosítani a 6. § (5)-(6) bekezdéseit, a 7. § (5)-(6) bekezdéseit, a 8. § (6)-(7) 

bekezdéseit, a 9. § (5)-(5a) bekezdéseit és a 10. § (5)-(6) bekezdéseit, mivel ezen bekezdésekben 

http://www.soroksar.hu/
https://or.njt.hu/eli/v01/735869/r/2019/23/2023-01-01#SZ29B@BE2
https://or.njt.hu/eli/v01/735869/r/2019/23/2023-01-01#SZ29B@BE8


szereplő Képviselő-testületi hatáskörök átruházásra kerülnek a polgármesterre az alábbiak 

szerint: 

 

6.§  

(5) A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész megküldi a településrendezési 

eszköz készítésének vagy módosításának elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat 

szakmailag megvizsgálja. A Főépítész a tervezővel egyeztetett elfogadásra nem javasolt 

véleményeket, azok szakmai indokolásával megküldi a polgármesternek. 

(6) A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a polgármester dönt. 

 

7.§ 

(5) A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész megküldi a településrendezési 

eszköz készítésének vagy módosításának elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat 

szakmailag megvizsgálja. A Főépítész a tervezővel egyeztetett elfogadásra nem javasolt 

véleményeket, azok szakmai indokolásával megküldi a polgármesternek. 

(6) A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a polgármester dönt.  

 

8.§ 

(6) A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész megküldi a településrendezési 

eszköz készítésének vagy módosításának elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat 

szakmailag megvizsgálja. A Főépítész a tervezővel egyeztetett elfogadásra nem javasolt 

véleményeket, azok szakmai indokolásával megküldi a polgármesternek. 

(7) A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a polgármester dönt. 

 

9. § 

(5) A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész megküldi a településrendezési 

eszköz készítésének vagy módosításának elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat 

szakmailag megvizsgálja. A Főépítész a tervezővel egyeztetett elfogadásra nem javasolt 

véleményeket, azok szakmai indokolásával megküldi a polgármesternek. 

(5a) A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a polgármester dönt. 

 

10.§ 

(5) A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész szakmailag megvizsgálja és az 

elfogadásra nem javasolt véleményeket, azok szakmai indokolásával megküldi a 

polgármesternek.  

(6) A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a polgármester dönt.  

 

 

B) 

 

Az orosz-ukrán háború okozta energiaválság, valamint ennek okán a globális, minden ágazatra 

kiterjedő költségek és kiadások nagymértékű megemelkedése természetszerűleg kerületünk 

hivatalos lapja, a Soroksári Hírlap kiadási költségeit is érinti.  

Költségmegtakarítás e területen a Soroksári Hírlap megjelenési ciklusának változásával érhető 

el.  

 

Az előzetes egyeztetések alapján, a kevesebb testületi ülésekhez igazított az eddiginél kevesebb 

megjelenés egyúttal maga után vonja azon rendeletek módosítási szükségességét, melyek a 

Soroskári Hírlapot tartalmukban megnevezik, és közzétételi platformként nevesítik, hiszen 

ebben a formában ezen sajtótermék közzétételi funkcióját már nem tudja hatékonyan ellátni. 



 

Az érintett rendeletek a következők: 

 

1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a  

helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelete  

2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

elismerő címek adományozásának rendjéről szóló23/2019. (IX. 20.) önkormányzati 

rendelete  

3. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) 

önkormányzati rendelete  

4. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az 

Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019. 

(III. 22.) önkormányzati rendelete  

 

C) 

 

A háború okozta energiaválság egyik legnagyobb hátránnyal járó hatása, hogy jelentősen 

megnehezedett a lakossági energiafelhasználási szolgáltatások (közszolgáltatások) 

igénybevétele. Ennek következményeként több család került vagy kerülhet veszélybe a 

megugró kiadások miatt. Számos háztartás – főként az alacsonyabb jövedelemforrással 

rendelkezők – rezsicsökkentő alternatíváját kerületünk által nyújtható helyi támogatás jelenti.  

 

Jelen válságban szükségesnek mutatkozik, hogy az Önkormányzat lehetőségeihez mérten minél 

kedvezőbb feltételeket biztosítson a támogatás igényléséhez. A pályázatok beadási határideje a 

rendelet alapján tárgyév január 31. napja. Ezt megkönnyítendő javaslatom szerint az 

Önkormányzat a beadási határidőt március 1. napjáig további egy hónappal meghosszabbítaná, 

ezzel lehetőséget biztosítva azon rászoruló családok számára is, melyek később, vagy az eredeti 

határidőhöz nagyon közel értesültek a helyi támogatás benyújtásának tárgyévi lehetőségéről. A 

határidő meghosszabbítását a költségvetés Képviselő-testület elé történő előterjesztési 

időpontja is indokolja, hiszen annak megtárgyalása és elfogadása a benyújtott támogatások 

elbírálásának Képviselő-testületi üléséig megtörténik. 

 

D) 

 

Az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak 

járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (1) bekezdésének a) – c) pontjai határozzák meg a 

képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a 

polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával 

igazolt, szükséges költségei közül megtéríthető költségek fajtáit és fajtánkénti maximális 

összegét, az alábbiak szerint: 

"9. § (1) Az önkormányzati képviselőnek, a képviselő-testület képviseletében vagy a 

képviselőtestület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, 

általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségei közül, az a)- c) pontban felsorolt 

költségek, legfeljebb az alábbi összeghatárig téríthetők meg, amennyiben azok kifizetését a 

polgármester engedélyezit: 

a) internet-előfizetéssel kapcsolatban legfeljebb bruttó 10.000.- Ft/hó, 

b) vezetékes vagy mobiltelefon előfizetéssel, telekommunikációs, audiovizuális és 



elektronikai eszköz vásárlással kapcsolatban legfeljebb bruttó 15.000.- Ft/hó, 

c) irodaszer, festékpatron, szakkönyv és folyóirat beszerzésével kapcsolatban legfeljebb 

bruttó 15.000.- Ft/hó összeghatárig." 

 

A Rendelet megalkotása óta eltelt időszakban tapasztaltak, valamint képviselői jelzés alapján a 

képviselői költségtérítés nem az eredeti jogalkotói szándék szerint lett megszövegezve, ezért a 

hivatkozott rendelkezések pontjainak a következők szerinti pontosítását javaslom: 

 

Az a) pontban indokolttá vált az internetelőfizetés kiterjesztése vezetékes típusúra is, mely a 

képviselői munka hatékonyabb ellátását segíti. 

A rendelet legutóbbi módosítása alatt szerzett gyakorlati tapasztalatok szükségessé tették a 

mobiltelefon-előfizetés külön b) pontban történő szabályozását, hiszen a mobiltelefon 

előfizetés összköltségébe a jelenlegi szabályok alapján nemcsak a szolgáltatás díja, hanem az 

eszközvásárlási díj is beletartozik, mely ezáltal jelentősen beszűkíti a képviselői munka 

hatékony ellátását. 

A fenti okok miatt szintén szükségessé vált a mobiltelefon, mint eszköz beszerzési költségének 

külön tételként történő elszámolása, melynek maximális keretét az ahhoz kapcsolódó 

szolgáltatási díj nem fogja csökkenteni. 

 

A fentiek alapján a Rendelet 9. § (1) bekezdése javaslatom szerint a következőképp módosulna: 

„(1) Az önkormányzati képviselőnek, a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-

testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa 

előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségei közül, az a)- c) pontban felsorolt költségek, 

legfeljebb az alábbi összeghatárig téríthetők meg, amennyiben azok kifizetését a polgármester 

engedélyezi: 

a) vezetékes és mobilinternet-előfizetéssel kapcsolatban legfeljebb bruttó 10.000.- Ft/hó, 

b) mobiltelefon előfizetéssel kapcsolatban legfeljebb bruttó 15.000.- Ft/hó, 

c) irodaszer, festékpatron, szakkönyv és folyóirat beszerzésével, telekommunikációs, 

audiovizuális és elektronikai eszköz vásárlással, illetve mobiltelefonhoz kapcsolódó egyéb 

költséggel kapcsolatban legfeljebb bruttó 15.000.- Ft/hó összeghatárig.” 

 

 

 

 

A Jat. 17. §-a alapján valamennyi rendelet-tervezet vonatkozásában elvégeztem a rendeletek 

megalkotásától várható hatások felmérését, melyek eredményét az egyes rendelet-

tervezetekhez készített rendelet-tükröt követően csatolt „Hatásvizsgálati lap”-okon mutatok be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy  

 

1. a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 

25.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló javaslatot elfogadni, egyúttal a 

rendeletet megalkotni szíveskedjen,  

2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

a kerületi Környezetvédelmi Alapról szóló 7/2012. (II.24.) önkormányzati 

rendelet módosítására irányuló javaslatot elfogadni, egyúttal a rendeletet 

megalkotni szíveskedjen, 

3. a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

18/2022. (VII.14.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló javaslatot 

elfogadni, egyúttal a rendeletet megalkotni szíveskedjen,  

4. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

a helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet módosítására 

irányuló javaslatot elfogadni, egyúttal a rendeletet megalkotni szíveskedjen,  

5. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX. 

20.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló javaslatot elfogadni, egyúttal a 

rendeletet megalkotni szíveskedjen,  

6. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (III. 23.) 

önkormányzati rendelet módosítására irányuló javaslatot elfogadni, egyúttal a 

rendeletet megalkotni szíveskedjen,  

7. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II. 

24.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló javaslatot elfogadni, egyúttal a 

rendeletet megalkotni szíveskedjen.  

8. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének 

rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről 

szóló 8/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló javaslatot 

elfogadni, egyúttal a rendeletet megalkotni szíveskedjen. 

9. Az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a 

tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. 

(X. 14.) önkormányzati rendelet módosítására irányuló javaslatot elfogadni, 

egyúttal a rendeletet megalkotni szíveskedjen. 

 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható döntési hatáskörben tárgyalja, a 

rendeletek megalkotása az Mötv. 50. §- a alapján minősített többséget igényel.  

 

Budapest, 2022. november… 

 

 

dr. Göndör-Kökény Katalin  dr. Balázs Pál   dr. Szabó Tibor   

osztályvezető-helyettes  jogász       jegyző   

 az előterjesztés készítői    előterjesztő  

 



 

Mellékletek  

1. melléklet: Rendelet-tervezetek /9db (Általános és részletes indokolással együtt) / 

2. melléklet: Rendelet-tükör (rendelet-tervezetenként az indokolásokat követően 

csatolva) 

3. melléklet: Hatásvizsgálati lap (rendelet-tervezetenként, a rendelet-tükröket követően 

csatolva) 

4. melléklet: Egyeztető lap 

  



1.  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./….(…….) önkormányzati rendelete  

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló10/2021. (III.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(TERVEZET)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

1. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 17. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(2) A rendes ülést, amennyiben nem munkaszüneti napra esik vagy egyéb okból nincs akadálya 

– december hónap kivételével -, a Képviselő-testület tárgyévi munkatervében 

meghatározott hónapok harmadik hetének csütörtöki napjára kell összehívni.” 

 

2.§ Az SZMSZ 135. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„c) 5.000.000,-Ft feletti kisajátítás kártalanítási összeg elfogadása, valamint kisajátítási 

határozat bírósági felülvizsgálatának kezdeményezése.” 

 

3. §Az SZMSZ 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

4. § Az SZMSZ 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.   

 

Záró rendelkezések 

 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

  Bese Ferenc       dr. Szabó Tibor      

  polgármester                     jegyző      

 

 

Záradék: A rendelet-tervezet 2022. november…. napján az Önkormányzat hivatalos 

hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.   

 

Budapest, 2022. november…  

A jegyző nevében eljáró:      Vittmanné Gerencsér Judit   

osztályvezető-helyettes   

               Jogi és Személyügyi Osztály 

 



1. melléklet a …/….(…..) önkormányzati rendelethez 

„3. melléklet a 10/2021.(III.25.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott 

 – nem hatósági – hatáskörök jegyzéke 

 

1.  Pénzügyi Bizottság hatáskörei: 

1.1. Dönt - a Polgármester hatáskörébe tartozó ügyek kivételével - értékpapírok 

forgalmazásával, értékesítésével és vásárlásával kapcsolatban az éves költségvetés 1 %-át meg 

nem haladó értékhatárig. 

1.2. Dönt 5.000.000,- Ft értékhatárig kezesség vállalásáról.  

 

2. Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörei: 

2.1. Dönt beépítési kötelezettség meghosszabbításáról, a hatósági határidő lejártát követően. 

2.2. 5.000.000.- Ft összeghatárig dönt az önkormányzati vagyontárgy kerületi 

rendőrkapitányságnak/rendőrőrsnek történő ingyenes használatba adása kérdésében. 

 

3. Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hatáskörei: 

3.1. Lakásbérlettel kapcsolatos hatáskörök: 

3.1.1. Meghatározza a költségelvű, a helyi közérdekű,- közszolgálati célú és a rendkívüli 

élethelyzetbe került személyek elhelyezését szolgáló lakások, továbbá méltányosságból 

pályázaton kívül történő bérbeadás időtartamát, dönt a fent felsorolt lakások bérlői részére a 

lakás újbóli bérbeadásáról. 

3.1.2. Dönt a – a szociális bérlet kivételével – a lakásbérleti szerződések módosításáról, 

valamint felmondásáról. Dönt lakásbérleti szerződés lakásbérleti jog folytatása alapján történő 

megkötéséről. 

3.1.3. Meghatározza a költségelven bérbe adott lakások bérleti díját. 

3.1.4. Dönt az önkormányzati tulajdonú költségelvű helyi közérdekű,- közszolgálati célú, 

valamint szolgálati lakás és a rendkívüli élethelyzetbe került személyek elhelyezését szolgáló 

lakások, továbbá méltányosságból pályázaton kívül történő bérbeadás esetén a bérlő 

személyéről. 

3.1.5. Megadja a tulajdonosi hozzájárulást a tulajdonostárs kérelmére a tulajdonostárs 

tulajdonában álló ingatlanrészbe történő befogadáshoz, lakcím létesítéshez az Önkormányzattal 

osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan esetében. 

3.1.6. Megadja a hozzájárulást a lakás nem lakás céljára történő igénybevételéhez, a lakásba 

való befogadáshoz, bérlőtársi, valamint tartási szerződés kötéséhez, a lakás cseréjéhez. 

 

3.2. Helyiségbérlettel kapcsolatos hatáskörök: 

3.2.1. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása tekintetében – a vonatkozó 

Képviselő-testületi határozat alapján - meghatározza a bérleti díjat, a helyiséghasználat célját 

és időtartamát, módosítja, felmondja a bérleti szerződést.  

 

3.3. Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos hatáskörök: 

3.3.1. Dönt – a főépítész véleményének figyelembevételével – ingatlan, ingatlanrész 

vásárlásáról, kisajátításáról, felajánlás elfogadásáról, valamint az elővásárlási joggal 

kapcsolatos nyilatkozatok tárgyában nettó 5.000.001,- Ft-tól 30.000.000.- Ft értékhatárig, 

valamint ingatlan, ingatlanrész bérbevételéről évi nettó 1.000.001,-Ft - 5.000.000,- Ft bérleti 

díjhatárig. 



3.3.2. Dönt nettó 5.000.001,-Ft-tól 30.000.000.- Ft értékhatárig korlátozottan forgalomképes 

vagyon szerzéséről, visszterhes elidegenítéséről és gazdasági társaságba való beviteléről. 

3.3.3. Dönt nettó 5.000.001,- Ft-tól 30.000.000.- Ft értékhatárig a korlátozottan forgalomképes 

vagyon bérleti jogának visszterhes átengedéséről, kivéve az önkormányzat költségvetési szerve 

vonatkozásában. 

3.3.4. Dönt nettó 5.000.001,- Ft-tól 30.000.000.- Ft értékhatárig forgalomképes önkormányzati 

ingatlan és ingó vagyon tekintetében a tulajdonost megillető jogok (a polgármester hatáskörébe 

utalt ügyek, és a vagyonkezelői jog ellenértékének meghatározása kivételével) gyakorlásáról, 

jelzáloggal vagy bármely más módon történő megterheléséről. 

3.3.5. Dönt 5.000.001,- Ft-tól 30.000.000.- Ft értékhatárig ingatlan vagyon ingyenes 

használatának elfogadásáról, illetőleg ugyancsak nettó 5.000.001,- Ft-tól 30.000.000.- Ft 

értékhatárig az ingó vagyon ingyenes használatának (üzembetartásának) elfogadásáról. 

3.3.6. Dönt a forgalomképtelen vagyon tulajdonjogát nem érintő, külön rendelet hatálya alá 

nem tartozó hasznosítása tárgyában, ha a hasznosítás időtartama meghaladja az 1 évet, de nem 

haladja meg az 5 évet, vagy a hasznosításból származó bevétel meghaladja az évi nettó 100.000 

Ft-ot. 

3.3.7. Dönt nettó 5.000.001,- Ft – 30.000.000,- Ft közötti összeghatárig önkormányzati 

tulajdonban lévő ingatlanokban okozott értékcsökkenés, dologi és növényzetben okozott kár 

miatti kártalanítási összeg felajánlásának elfogadásáról 

3.3.8. Dönt a társasházakban az önkormányzati tulajdon vonatkozásában a társasházakról szóló 

2003. évi. CXXXIII. tv. szerinti fenntartással kapcsolatban felmerülő többletfizetéssel járó 

pénzügyi kötelezettség és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás vállalásáról – a 

polgármester hatáskörébe tartozó esetek kivételével – 5.000.000,- Ft összeghatárig. 

 

3.4. Egyéb átruházott hatáskörök 

3.4.1. Megadja a hozzájárulást az Önkormányzat javára pénztartozás biztosítására jelzáloggal 

terhelt ingatlanok további megterheléséhez. Dönt a bejegyzett jelzálog ingatlan-

nyilvántartásban történő ranghely megváltoztatásának engedélyezéséről.  

3.4.2. Kérelemre dönt a közalkalmazottak lakáscélú támogatása tekintetében, ha a támogatott a 

kerületben (településen) vesz/cserél lakást, a támogatás változatlan feltételekkel történő 

visszafizetéséről és jelzálogjog átterhelhetőségéről. 

3.4.3. Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, nem kerületen belüli munkahelyváltozás esetén 

dönt – a támogatott kérelemre – a közalkalmazottak lakáscélú támogatásának változatlan 

feltételekkel történő visszafizetéséről. 

3.4.4. Dönt településrendezési szerződésben meghatározott feladatok teljesülésének 

garanciájául szolgáló ingatlanok helyett más, legalább azonos értékű, tehermentes ingatlanok 

elfogadásáról. 

3.4.5. Dönt – a Polgármester hatáskörébe utalt ügyek kivételével – bírósági vagy ezzel 

egyenértékű eljárásokban, más hatósági eljárásban és a közvetítői eljárás keretén belüli 

egyezség megkötéséről vagy elfogadásáról, amennyiben a pertárgy értéke nem haladja meg 

a30.000.000.- Ft-ot, vagy a pertárgy értéke – jellegéből adódóan – nem határozható meg. 

3.4.6. Dönt 5.000.001, - Ft-tól 30.000.000.- Ft értékhatárig az ún. gazdagodásos 

megállapodások megkötéséről, módosításáról, felmondásáról, átruházásához történő 

hozzájárulásról. 

3.4.7. Dönt a lakóingatlanon kívüli egyéb magántulajdonban keletkezett kár megtérítésére 

irányuló, Önkormányzattal szemben támasztott kárigény esetén a kárfelelősség elismeréséről 

2.500.000 Ft összeghatárig. 

3.4.8. Dönt az úthibából eredő közúti járművekben keletkezett károkkal 

kapcsolatoskárigényről, és megteszi a felelősségelismerő nyilatkozatot az önkormányzati 

tulajdonú és kezelésű közterület úthibájából eredő kárigényhez. 



3.4.9. Dönt Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár közigazgatási területén található ingatlan 

esetén a XX. ker. Tanács és szervei javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom 

törléséről.  

3.4.10. Nettó 500.001, -Ft - 1.000.000, - Ft értékhatárig dönt - a 3.4.5. pontban foglaltak 

kivételével - a csődegyezségi, közjegyzői, bírósági vagy végrehajtási eljárásban, illetőleg 

kamatkövetelés esetén a követelésről történő lemondásról, illetve annak mérsékléséről.  

3.4.11. Dönt nettó 5.000.001, - Ft-tól 30.000.000.- Ft értékhatárig a Kerületi Építési 

Szabályzatnak (KÉSZ) megfelelően elkészített telekalakítás során felmerülő kártalanítási 

összeg (kerítés, akna, zöldkár stb.) tárgyában. 

3.4.12. Dönt 1.000.000,- Ft tőketartozás összeghatárig – a köztartozások, a helyi támogatás 

valamint a Polgármester hatáskörére utalt ügyek kivételével – az önkormányzatot megillető 

követelések elengedéséről vagy mérsékléséről, valamint 5.000.000.- Ft tőketartozás 

összeghatárig – a köztartozások, a helyi támogatás valamint a Polgármester hatáskörére utalt 

ügyek kivételével – az önkormányzat tulajdonában álló forgalomképes ingatlan értékesítésével, 

hasznosításával vagy használatával összefüggésben keletkezett pénztartozás és járulékai 

részletekben történő megfizetéséről és megfizetésének átütemezéséről. 

3.4.13. Dönt a Jogi és Ügyrendi Bizottság hatáskörébe nem tartozó székhely, telephely, 

fióktelephely és központi ügyintézés helye létesítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás 

kiadásáról. 

3.4.14. Dönt ––nettó 5.000.001, -Ft-tól 30.000.000.- Ft értékhatárig az Önkormányzat által 

kezdeményezett kisajátítási eljárások során szakértő által megállapított kisajátítási kártalanítási 

összeg elfogadásáról. 

3.4.15. Dönt hozzájárulás megadásáról önkormányzati tulajdonú ingatlanba történő lakcím 

bejelentésével kapcsolatban. 

 

4. Jogi és Ügyrendi Bizottság hatáskörei 

4.1. Dönt címer- és névhasználat engedélyezése, visszavonása tárgyában. 

4.2. Dönt civil szervezetek székhelye létesítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás 

kiadásáról. 

4.3. Megállapítja a települési nemzetiségi önkormányzatok ingyenes használatába adott 

vagyontárgyak körét. 

 

5. Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörei: 

5.1. Meghatározza a Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum megalakításának és működésének 

szabályait.  

5.2. Megüresedett lakás szociális alapon, pályázat útján történő bérbeadásakor dönt a pályázat 

kiírásáról, meghatározza a pályázati feltételeket, a bírálati szempontrendszert. Elbírálja a 

pályázatokat, dönt a bérlő személyéről, az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

bérbeadásának feltételeiről szóló 8/2019.(III.22.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: 

Rendelet) foglaltak alapján. 

A Rendelet 9.§ (7) bekezdése alapján a nyertes pályázatot érvénytelenné nyilváníthatja, a 

pályázat eredményéről szóló döntését módosíthatja. Dönt a szociális bérlet időtartamáról, 

valamint a lakásbérlő részére történő újbóli bérbeadásáról. Felülvizsgálja a szociális bérletre és 

lakbérre való jogosultságot. Dönt a szociális alapú lakásbérleti szerződés módosításáról, 

felmondásáról. 

5.3.Szabályozza a bölcsődei felvétel rendjét. 

5.4. Dönt az egészségügyi alapellátásban praktizáló háziorvosok egyedi kérelmeiről 

(helyettesítésről, tartós helyettesítésről) 



5.5. Dönt a felnőtt, valamint a gyermek háziorvosi és felnőtt, valamint gyermek fogorvosi 

praxisok privatizációja, illetve tulajdonosváltás esetén a Feladatellátási szerződés 

megkötéséről, megszűntetéséről. 

5.6. Dönt a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a 

személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 18/2022. (VII.14.) önkormányzati 

rendelet 23. §-ában meghatározott személyi térítési díj összegének 

elengedéséről/csökkentéséről. 

 

6. Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörei: 

6.1. Engedélyezi az intézmények névfelvételét. 

6.2. Szakmai szempontból engedélyezi speciális pedagógiai programok indítását. 

6.3. Elbírálja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Szociális Önkormányzati Ösztöndíj 

Pályázatokat. 

6.4. Elbírálja a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat. 

6.5. Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Szociális Önkormányzati Ösztöndíj keretében a 

pályázók részére nyújtandó fejenkénti havi támogatás összegéről a Képviselő-testület által 

meghatározott költségvetési keretek között. 

 



 

2. melléklet a …/….(…..) önkormányzati rendelethez 

4. melléklet a 10/2021.(III.25.) önkormányzati rendelethez 

 

A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott  

- nem hatósági - hatáskörök jegyzéke 

 

A Polgármesterre átruházott, nem hatósági hatáskörök: 

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény működésének törvényességi 

ellenőrzését ellátja. 

2. Dönt a területi ellátási kötelezettséggel működő privatizált felnőtt háziorvosokkal, 

gyermekorvosokkal, valamint felnőtt és gyermek fogorvosokkal kötött feladatellátási 

szerződések módosításáról, a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének 

figyelembevételével. 

3. Az Önkormányzat által szervezett nyelvtanfolyammal kapcsolatos képzési szerződésben 

foglaltak nem teljesítése esetén dönt a kérelmező által részletfizetés vagy elengedés 

tárgyában érkezett egyedi kérelmek ügyében. 

4. Dönt a mindenkor hatályos költségvetési rendeletben meghatározottak szerint az 

előirányzat átcsoportosításokról. 

5. Dönt az Önkormányzat átmeneti szabad pénzeszközeinek lekötése tárgyában a Pénzügyi 

Bizottság utólagos tájékoztatása mellett.  

6. Dönt az átmenetileg szabad pénzeszközöknek a Magyar Állam által kibocsátott 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba való befektetése tárgyában a Pénzügyi Bizottság 

utólagos tájékoztatása mellett.  

7. Dönt a költségvetésben sportfeladatok céljára rendelkezésre álló keret felhasználásáról, 

valamint a 4. § 9. pontjának (az Önkormányzat sporttal kapcsolatos elismerései) a) - i) 

alpontjaiban meghatározott elismerő címekhez kapcsolódó – szükség szerinti - eljárási 

cselekményeket végrehajtja és dönt ezen elismerő címek adományozásáról. 

8. A költségvetési rendeletben a polgármesteri külön keret soron meghatározott összeg erejéig 

dönt (pályázati támogatásokon kívüli) a rendezvények, kiadványok támogatásáról. 

9. A költségvetési rendeletben meghatározott összeg erejéig dönt az intézményi nemzetközi 

kapcsolatok támogatásáról. 

10. Megbízza a költségvetési intézmény tartozásállományával kapcsolatban kijelölt 

önkormányzati biztost és ennek tényét a Soroksári Hírlap következő számában, illetve a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin történő kifüggesztéssel teszi közzé. 

11. Dönt az önkormányzati tulajdonban bekövetkező, máshonnan meg nem térülő károk 

megszüntetése, az eredeti állapot visszaállítása érdekében szükséges intézkedések 

megtételéről nettó 10.000.000.- Ft értékhatárig. 

12. Dönt 15.000.000.- Ft értékhatárig az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokban 

okozott értékcsökkenés, dologi és növényzetben okozott kár miatti kártalanítási összeg 

felajánlásának elfogadásáról. 

13. Dönt 500.000 Ft tőketartozás összeghatárig az önkormányzat tulajdonában álló 

forgalomképes ingatlan hasznosításával vagy használatával összefüggésben keletkezett 

pénztartozás és járulékai részletekben történő megfizetéséről, megfizetésének 

átütemezéséről, elengedéséről vagy mérsékléséről a 18. pontban foglaltak kivételével. 

14. Dönt 500.000,- Ft tőketartozás összeghatárig a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

hasznosításával vagy használatával összefüggésben keletkezett pénztartozás és járulékai 

részletekben történő megfizetéséről, megfizetésének átütemezéséről, elengedéséről vagy 

mérsékléséről. 
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15. Elbírálja és engedélyezi a 6 havi törlesztő részlet elmaradást meg nem haladó ingatlan 

vételár törlesztés és járulékai tartozás részletekben történő megfizetése iránti kérelmeit 

250.000,- Ft összeghatárig. 

16. Elbírálja és engedélyezi a nem önállóan működő társasházak magántulajdonosainak 6 

hónapot meg nem haladó közös költség és járulék tartozás részletekben történő megfizetése 

iránti kérelmeit 100.000 Ft összeghatárig. 

17. Megadja a hozzájárulást az Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog és az azt biztosító 

elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törlésére. 

18. Képviseli társasházakban a tulajdonost az önkormányzati tulajdon vonatkozásában, ennek 

keretében jognyilatkozat tételre jogosult. 

19. Jogosult a Thtv. 13. § (3) bekezdésében foglalt esetben közös tulajdonosi nyilatkozat 

kiadására, amelyben a Ptk. hatálya alatti működésről nyilatkoznak, illetve döntenek az 

annak hatálya alá történő helyezkedésről. 

20. Dönt termőföld és termőföldnek nem minősülő felépítmény nélküli és az önkormányzat 

lakásállományába nem tartozó felépítményes ingatlanok, ingatlanrészek haszonbérbe-, 

használatba és bérbeadásáról, valamint a rekreációs célú földhasználatáról, továbbá a bérlő 

személyéről, ezen szerződések felmondásáról és a bérlők/haszonbérlők/használók kérése 

alapján közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. 

21. Dönt ingó dolog bérbeadásáról, meghatározza a bérleti díjat, és dönt közfeladatra történő 

térítésmentes használat engedélyezésében. (költségvetési szervek használatában lévő 

dolgok kivételével).  

22. Dönt peren kívüli, perbeli egyezségről és közvetítői eljárás keretén belüli egyezség 

elfogadásáról, amennyiben a pertárgy értéke nem haladja meg az 500.000.- Ft-ot.  

23. Dönt fellebbezési jog, valamint keresettel támadható hatósági döntések esetén 

keresetindítás tárgyában, ha a hatósági eljárásban az ügy az önkormányzatnak, mint 

kérelmezőnek, mint tulajdonosnak vagy mint a szomszédos ingatlan tulajdonosának jogát, 

jogos érdekét érinti. 

24. Gondoskodik a közút tisztántartása, a hó eltakarítása, az út síkossága elleni védelemmel 

kapcsolatos feladatok ellátásáról. 

25. Gondoskodik a közút kezelői feladatok ellátásáról. 

26. Gondoskodik a parkolóhely építési kötelezettség pénzbeli megváltásának megállapításáról, 

a megváltási díj beszedéséről, az önkormányzatra átruházott parkolóhely-építési 

kötelezettség nyilvántartásáról és az ellenőrzéséről.  

27. Tulajdonosi hozzájárulást ad a mezőgazdasági, illetve nem mezőgazdasági célra bérbe, 

illetve haszonbérbe adott ingatlanon lévő felépítmények bontására. 

28.  Önkormányzati tulajdonban lévő közúton, közterületen folyó munkálatokhoz a tulajdonosi 

hozzájárulást megadja. 

29. Dönt nettó 1.000.000,- Ft összeghatárig az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületi 

ingatlanon történő közművezeték elhelyezése esetén a Vagyonrendeletben meghatározottak 

szerint kiszámítandó kártalanítási összegtől eltérő kártalanítási összeg elfogadásáról. 

30. Megköti nettó 1.000.000,- Ft szerződéses kártalanítási összeghatárig a közterületi 

ingatlanok, illetve Önkormányzati tulajdonú közutak közérdekű használati joggal és 

biztonsági övezettel való megterhelésével, illetve igénybevételével kapcsolatos, szükség 

esetén jogfenntartást is magába foglaló kétoldalú igénybevételi megállapodást. 

31. A kártalanítási összeg befizetésének igazolását követően megadja tulajdonosi 

hozzájárulását Önkormányzati tulajdonú közút, közterület igénybevételére, ha a 

kérelmező nyilatkozatával elfogadja az Önkormányzat által javasolt, a 43/2011. (XI.18.) 

önkormányzati rendelet 4. melléklete szerint számított kártalanítási összeget. 
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32. Gyakorolja az ajánlatkérői jogkört önkormányzati beszerzések esetén, megalkotja a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben meghatározott közbeszerzési 

szabályzatot, szabályozza a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések rendjét. 

33. Képviseli az Önkormányzatot a víziközmű társulatokban, mint érdekeltségi egységgel 

rendelkező tulajdonos, a víziközmű társulat tagjaként.  

34. Javaslatot tesz az önkormányzat által fenntartott vásárcsarnokban, piacokon és vásárokon 

alkalmazandó díjszabásra. 

35. Az alkalmi, ünnepi vásár nyitvatartási rendjét a Képviselő-testület által meghatározott 

időtartamtól eltérően szabályozhatja. 

36. Kijelöli a tartós helyhasználatra alkalmas helyeket a Piacfelügyelőség javaslata alapján. 

37. Dönt (kérelemre) a közalkalmazotti lakáscélú támogatásra vonatkozó elszámolási határidő 

meghosszabbításáról.  

38. A helyi támogatásról szóló 28/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdésében 

meghatározott intézkedéseket végrehajtja és gyakorolja e tekintetben a kölcsönszerződés 

felmondásának jogát, továbbá engedélyezi a részletfizetést. 

39. A helyi támogatásról szóló 28/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdésében 

meghatározott esetben (a támogatás odaítélését követően a jelzálogjoggal terhelt ingatlan 

tulajdoni hányadát átruházza) dönt (kérelemre) a jelzálogjog átruházott tulajdoni 

hányadáról való törlésről. 

40. A helyi támogatás visszafizetését követően intézkedik a bejegyzett jelzálogjog, valamint az 

elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséről. 

41. A helyi támogatásról szóló 28/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelet 7.§ (5) bekezdésében 

meghatározott esetben (a bejegyzett jelzálogjog ranghelyének megváltoztatásáról, illetve az 

Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjogot követő bejegyzéshez való hozzájárulásról) 

kérelemre dönt.” 

42. A helyi támogatásról szóló 28/2017. (IX.20.) önkormányzati rendelet 6.§ (7) bekezdésében 

meghatározott esetben (az elszámolási kötelezettség határidejének meghosszabbításáról) 

kérelemre dönt.  

43. Kérelemre kiadja az ingatlan helyrajzi számának megváltozásával összefüggésben (pl. 

telekrendezés, társasházasítás) – helyi támogatás biztosítékaként az Önkormányzat javára 

bejegyzett jelzáloggal kapcsolatban – a nyilatkozatot.  

44. Intézkedik – a helyi támogatásról szóló önkormányzati 28/2017. (IX.20.) önkormányzati 

rendelet 6.§ (8) bekezdése alapján – a támogatással érintett ingatlan jelzáloggal történő 

megterheléséről, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlannyilvántartásba 

történő bejegyeztetéséről. 

45. Dönt (egy alkalommal) – a helyi támogatásról szóló 28/2017. (IX.20.) önkormányzati 

rendelet 7.§ (6) bekezdése alapján – a személyi és vagyoni körülményekben bekövetkezett 

változás, valamint az ingatlan a rendelet 7.§ (7) bekezdése (jogerős hatósági vagy bírósági 

határozat) szerinti elidegenítése– esetén fizetési halasztás engedélyezéséről, valamint a 

felhalmozódott hátralék átütemezéséről, azonban a törlesztési idő ez esetben sem haladhatja 

meg a 10 évet. 

46. A Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési Szabályzatról szóló 26/2017. (IX.22). 

önkormányzati rendeletben a Kerületi Építési Szabályzatnak (KÉSZ) megfelelően 

elkészített és helyrajzi szám változással járó telekalakítás esetén hozzájárul a helyi 

támogatás biztosítására szolgáló jelzálogjog átterhelhetőségéhez. 

47. Kérelem benyújtásával kezdeményezi a hatósági bizonyítvány, hatósági igazolvány és 

hatósági engedély kiadására irányuló eljárások megindítását. 

48. Engedélyezi az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő gépjárművek 

magáncélú használatát. 
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49. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

vezetője, vagy a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságvezetője javaslatára dönt az 

Év Kerületi Tűzoltója, valamint a kerületi rendőrkapitány javaslatára dönt az „Év Kerületi 

Rendőre elismerő címek odaítéléséről.  

50. Az e rendeletben nem nevesített tulajdonosi nyilatkozatok tárgyában a Polgármester dönt, 

amennyiben 

a) a nyilatkozat jog vagy tény fennállását igazolja, és 

b) a nyilatkozat megtétele nem jár pénzügyi kötelezettség vállalásával. 

Amennyiben megállapítható, hogy az adott nyilatkozat jelentős mértékben érinti az 

Önkormányzat érdekeit, vagy az adott ügy jellegére tekintettel egyéb okból szükséges, 

úgy a Polgármester a nyilatkozat megtételét előterjeszti a Képviselő-testület illetékes 

bizottsága, vagy a Képviselő-testület felé. 

51. A Képviselő-testület soron következő rendes ülésén történő tájékoztatási kötelezettség 

mellett dönt önkormányzati költségvetési forrást nem igénylő, vagy legfeljebb bruttó 

10.000.000,- Ft önkormányzati költségvetési forrást igénylő pályázaton való indulásról 

abban az esetben, ha a pályázat kiírásának és benyújtásának időpontja is két rendes 

képviselő-testületi ülés közé esik. 

52. Dönt közterületen képfelvevők elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt 

közterület kijelöléséről 

53. Dönt ingóvagyon értékesítéséről nettó 1.000.000,-Ft értékhatárig. 

54. Kezdeményezi Önkormányzati tulajdonú ingatlanok szabályozási terv szerinti 

telekalakítását. 

55. Megadja a tulajdonosi hozzájárulást önkormányzati tulajdonú ingatlanon és ingatlanban az 

önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott „karbantartás” és „üzemeltetés”-i 

tevékenységek körébe nem tartozó, engedélyhez vagy bejelentéshez kötött és nem kötött 

tevékenység végzéséhez. A vagyonrendelet szerinti „karbantartás” és „üzemeltetés” körébe 

tartozó tevékenységekhez nem kell hozzájárulást kérni. 

56. Ellátja a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése 

szerinti hatásköröket. 

57. Dönt az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 

Korm. rendelethatálya alá tartozó tervekkel kapcsolatos környezeti vizsgálat elkészítésének 

szükségességéről. 

58. Dönt krízislakás bérbeadásáról. 

59. Dönt az Önkormányzattól vásárolt lakásnak a vételár hátralék kiegyenlítése előtt - az 

ingatlan értékét növelő, vagy egyébként szükséges munkák elvégzése céljából (átalakítás, 

korszerűsítés, tetőtér beépítés, stb.) történő megterheléséhez történő hozzájárulásról. A 

hozzájárulás akkor adható meg, ha a bejegyezni kívánt jog vagy tény az önkormányzatot 

megillető – a vételárhátralék és járulékai biztosítására szolgáló – elidegenítési és terhelési 

tilalmat követő ranghelyre kerül az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre. 

60. Engedélyezi az üdülő igénybevételét az igénylőlap jóváhagyásával. A beutalási igények 

jóváhagyása igénylőlapok beérkezésének sorrendjében történik. 

61. Dönt öröklés, valamint vagyonról történő lemondás esetén az örökség, valamint a vagyon 

elfogadásáról, annak átvételéről, kivéve az önkormányzati költségvetési szerv javára 

történő lemondás esetében.  

62. Mentesítheti az ingatlan forgalomképességére és forgalmi értékére tekintet nélkül az 

elfogadott kártalanítási összeg megfizetése alól a jogosultat, amennyiben az önkormányzat 

kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátásához, illetőleg a saját vagy 

társfinanszírozásában megvalósuló fejlesztések, beruházások, rekonstrukciók 

megvalósításához szükségessé válik önkormányzati tulajdont terhelő közérdekű használati 

jog alapítása és biztonsági övezet létrehozása. 

https://njt.hu/jogszabaly/2005-2-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2005-2-20-22
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63. Dönt az árverési felhívás visszavonásról az árverés napját megelőző 5. napig. 

64. Pályázati felhívást bocsát ki minden év július 20-ig a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj 

odaítélése céljából. 

65. Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási Szociális Önkormányzati Ösztöndíj Pályázathoz való 

csatlakozásról. 

66. Dönt a kerületi Környezetvédelmi Alap tényleges felhasználásról – a Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság véleménye kikérését követően - a költségvetési rendeletben 

meghatározott keretek között az éves zárszámadás elfogadásával egyidejűleg. 

67. Véleményezi a fővárosi településterveket és a szomszédos települések településterveit. 

68. Lakásbérleti és nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződés vonatkozásában dönt 

a bérlő kezdeményezésére a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. 

69. Megállapítja az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 

végrehajtásáról szóló528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján 

a nem állami fenntartású egészségügyi szolgáltatónál az Korm.rendelet 26.§ (1) bekezdés 

szerinti díjak feltételeit és mértékét az országos kórház-főigazgató javaslatának 

figyelembevételével. 

70. Megadja a hozzájárulást a nem lakás céljára szolgáló helyiségbe történő telephely, fióktelep 

és központi ügyintézés helyének létesítéséhez, bérleti jog átruházásához, cseréjéhez 

(amennyiben a bérleti szerződés határozatlan időre szól), a helyiség eltérő célú 

felhasználásához, valamint az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 33/2012. (VII. 13.) önkormányzati rendelet 15. 

§-ában foglalt bejelentési kötelezettség alapján a bérleti jog folytatásához. 

71. Dönt – a főépítész véleményének figyelembevételével – ingatlan, ingatlanrész vásárlásáról, 

kisajátításáról, felajánlás elfogadásáról, valamint az elővásárlási joggal kapcsolatos 

nyilatkozatok tárgyában nettó 5.000.000,- Ft értékhatárig, valamint ingatlan, ingatlanrész 

bérbevételéről évi nettó 1.000.000, -Ft bérleti díjhatárig. 

72. Dönt nettó 5.000.000.- Ft értékhatárig korlátozottan forgalomképes vagyon visszterhes 

szerzéséről, elidegenítéséről és gazdasági társaságba való beviteléről. 

73. Dönt nettó 5.000.000.- Ft értékhatárig a korlátozottan forgalomképes vagyon bérleti 

jogának visszterhes átengedéséről, kivéve az önkormányzat költségvetési szerve 

vonatkozásában. 

74. Dönt nettó 5.000.000.- Ft értékhatárig forgalomképes önkormányzati ingatlan és ingó 

vagyon tekintetében a tulajdonost megillető jogok (a polgármester hatáskörébe utalt ügyek, 

és a vagyonkezelői jog ellenértékének meghatározása kivételével) gyakorlásáról, 

jelzáloggal vagy bármely más módon történő megterheléséről. 

75. Dönt 5.000.000.- Ft értékhatárig ingatlan vagyon ingyenes használatának elfogadásáról, 

illetőleg ugyancsak nettó 5.000.000.- Ft értékhatárig az ingó vagyon ingyenes 

használatának (üzembetartásának) elfogadásáról. 

76. Nettó 5.000.000, - Ft összeghatárig dönt önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokban 

okozott értékcsökkenés, dologi és növényzetben okozott kár miatti kártalanítási összeg 

felajánlásának elfogadásáról 

77. Dönt 5.000.000, -Ft értékhatárig az ún. gazdagodásos megállapodások megkötéséről, 

módosításáról, felmondásáról, átruházásához történő hozzájárulásról. 

78. Dönt nettó 5.000.000 Ft értékhatárig a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési 

Szabályzatról szóló 26/2017. (IX.22). önkormányzati rendeletben a Kerületi Építési 

Szabályzatnak (KÉSZ) megfelelően elkészített telekalakítás során felmerülő kártalanítási 

összeg (kerítés, akna, zöldkár stb.) tárgyában. 

79. Dönt nettó 5.000.000.- Ft értékhatárig az Önkormányzat által kezdeményezett kisajátítási 

eljárások során szakértő által megállapított kisajátítási kártalanítási összeg elfogadásáról. 
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80. Dönt a Kerület Hűséges Dolgozója cím adományozásáról a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek 

adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 18. § (4) 

bekezdésében foglaltak alapján. 

81. Dönt a Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa cím adományozásáról a Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek 

adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 19. §-ában 

foglaltak alapján. 

82. Dönt az „Év Kerületi Polgárőre” cím adományozásáról a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának 

rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 29. §-ában foglaltak alapján. 

83. Dönt a „Tiszta Udvar, rendes ház” cím adományozásáról a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának 

rendjéről szóló 23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 29/B. §-ában foglaltak alapján. 

84. Véleményezi a tárgyévi forrásmegosztási rendelet-tervezetet a fővárosi önkormányzat és a 

kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény 5.§ 

(1) bekezdése alapján. 

85. Véleményezi az általános iskolai felvételi körzetek megállapítását a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIIII.31.) EMMI rendelet 24.§-a alapján. 

86. Meghatározza az óvodai beiratkozás időpontját a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján. 

87. Elbírálja a településtervek, a Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és a Településképi 

Rendelet (TKR) véleményezési eljárásában a partnerségi és szakmai véleményeket. 
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INDOKOLÁS  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) 

önkormányzati rendelete módosításáról szóló ....../...... (......) önkormányzati rendelethez 

 

Általános indokolás  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelete 

(a továbbiakban: SZMSZ) 165. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az SZMSZ karbantartása, a 

módosításról szóló rendelet-tervezet szükség szerinti előterjesztése a jegyző feladata. A 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 22. § (1) és (2) bekezdései 

értelmében a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve 

önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik arról, hogy – többek közt - az elavult, 

szükségtelenné vált, a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, a jogszabály címzettjei számára 

gyorsabb szabályozással felváltható, a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy 

egyébként alkalmazhatatlan, vagy az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást 

megvalósító jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő 

módosítására kerüljön sor. 

 Az SZMSZ módosítása a Képviselő-testület egyes hatásköreinek a Polgármesterre, illetve 

Bizottságaira történő átruházása érdekében indokolt. 

 

Részletes indokolás  

1. §-hoz 

2023. évtől csökken a Képviselő-testületi ülések száma, a javaslat szerint a rendes (munkatervi) 

Képviselő-testületi ülések február, május, június, szeptember, november és december 

hónapokban kerülnek megtartásra, ezért szükséges az SZMSZ Képviselő-testület rendes ülésére 

vonatkozó szakaszt módosítani. 

2. §-hoz 

Az SZMSZ 135. § (5) bekezdés c) pontját igazítani kellett a Polgármesterre történő hatáskör 

átruházás miatt. 

 

3. §-hoz 

Az SZMSZ 3. melléklete: A Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott – nem hatósági 

– hatáskörök jegyzékét tartalmazza, amelyben több ponton több Bizottságot is érintően a 

Képviselő-testület határköreinek átruházása miatt szükséges volt a módosítás, kiegészítés, 

pontosítás. 

4. §-hoz 

Az SZMSZ 4. melléklete: A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott – nem hatósági 

– hatáskörök jegyzékét tartalmazza, amelyben több ponton is érintően a Képviselő-testület 

határköreinek átruházása miatt szükséges volt a módosítás, kiegészítés, pontosítás. 

 

5. §-hoz 

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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SEGÉDLET 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) 

 önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló …./….(…….) önkormányzati rendelethez 

 

(Rendelet-tükör) 

 

 

Hatályos rendelkezés Tervezett módosítás szerinti szöveg 

17. § (2) bekezdés 

 

(2) A rendes ülést, amennyiben nem 

munkaszüneti napra esik vagy egyéb okból 

nincs akadálya, lehetőség szerint a hónap 

második teljes hetének csütörtöki napjára kell 

összehívni. 

17. § (2) bekezdés 

 

„(2) A rendes ülést, amennyiben nem 

munkaszüneti napra esik vagy egyéb 

okból nincs akadálya – december 

hónap kivételével -, a Képviselő-

testület tárgyévi munkatervében 

meghatározott hónapok harmadik 

hetének csütörtöki napjára kell 

összehívni.” 

 
 

135.§ (5) bekezdés c) pont 

c) kisajátítás kártalanítási összeg elfogadása, 

valamint kisajátítási határozat bírósági 

felülvizsgálatának kezdeményezése 

 

135.§ (5) bekezdés c) pont 

„c) 5.000.000,-Ft feletti kisajátítás 

kártalanítási összeg elfogadása, valamint 

kisajátítási határozat bírósági 

felülvizsgálatának kezdeményezése” 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 
 
 

A tervezett jogszabály várható következményei: 

 

Társadalmi hatásai: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

társadalmi hatása nincs. 

 

Gazdasági hatásai: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

gazdasági hatása nincs. 

 

Költségvetési hatásai: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

költségvetési hatása van, költség–és 

energiamegtakarítást eredményez. 

 

Környezeti következmények: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

környezeti következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

egészségügyi következménye nincs. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

adminisztratív terheket csökkentő hatása van. 

 

A jogszabály megalkotásának 

szükségessége: 

 

Az SZMSZ és egyes önkormányzati 

rendeletek összhangjának biztosítása, 

ellentmondások feloldása, jogszabályi 

követelményeknek való megfelelés. 

A jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

 

Az SZMSZ és egyes önkormányzati 

rendeletek összhangja, továbbá a jogszabályi 

követelményeknek való megfelelés nem lesz 

biztosított. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételek 

biztosítására nincs szükség. 
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2. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  

.../… (….) önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

a kerületi Környezetvédelmi Alapról szóló  

7/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(TERVEZET) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. § A kerületi Környezetvédelmi Alapról szóló 7/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) A kerületi Környezetvédelmi Alap felhasználásáról - a Városfejlesztési, Rendészeti és 

Környezetvédelmi Bizottság véleménye kikérését követően - az éves költségvetési rendeletben 

meghatározott keretek között az éves zárszámadás elfogadásával egyidejűleg a Polgármester 

dönt.” 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Bese Ferenc 

polgármester 

dr. Szabó Tibor  

jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet-tervezet 2022. november …….-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2022. november…… 

 

Vittmanné Gerencsér Judit 

osztályvezető-helyettes 

Jogi és Személyügyi Osztály 
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INDOKOLÁS 

 

A kerületi Környezetvédelmi Alapról szóló  

7/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló ....../...... (......) önkormányzati rendelethez 

 

 

Általános indokolás 

 

A rendelet módosítása az SZMSZ-szel történő összhang megteremtése érdekében szükséges, a 

Képviselő-testület egyes hatásköreinek a Polgármesterre történő átruházása érdekében indokolt. 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz 

 

A szakasz arról rendelkezik, hogy kerületi Környezetvédelmi Alap tényleges felhasználásról az 

éves zárszámadás elfogadásával - átruházott hatáskörben - a Polgármester dönt. 

 

A 2. §-hoz 

 

Ezen rendelet hatálybalépésről rendelkezik. 
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SEGÉDLET 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testületének a 

kerületi Környezetvédelmi Alapról szóló  

7/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló …./….(…….) önkormányzati rendelethez 

 

(Rendelet-tükör) 

 

 

Hatályos rendelkezés Tervezett módosítás szerinti szöveg 

1. § 

(3) A kerületi Környezetvédelmi Alap 

felhasználásáról - a Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság javaslatára - az 

éves költségvetési rendeletben, míg a tényleges 

felhasználásról az éves zárszámadás 

elfogadásával a Képviselő-testület dönt. 

1. § 

(3) A kerületi Környezetvédelmi Alap 

felhasználásáról - a Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság véleménye 

kikérését követően - az éves költségvetési 

rendeletben meghatározott keretek között 

az éves zárszámadás elfogadásával 

egyidejűleg a Polgármester dönt. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 
 
 

A tervezett jogszabály várható következményei: 

 

Társadalmi hatásai: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

társadalmi hatása nincs 

 

Gazdasági hatásai: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

gazdasági hatása nincs. 

 

Költségvetési hatásai: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

költségvetési hatása nincs. 

 

Környezeti következmények: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

környezeti következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

egészségügyi következménye nincs. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

adminisztratív terheket csökkentő hatása van. 

 

A jogszabály megalkotásának 

szükségessége: 

 

A Polgármesterre ruház át hatáskört a 

Képviselő-testület és ezzel az SZMSZ –szel 

valóösszhang biztosítása, ellentmondások 

feloldása, jogszabályi követelményeknek 

való megfelelés. 

A jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

 

Az SZMSZ és egyes önkormányzati 

rendeletek összhangja, továbbá a jogszabályi 

követelményeknek való megfelelés nem lesz 

biztosított. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételek 

biztosítására nincs szükség. 
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3. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  

.../… (….) önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti  

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló  

18/2022. (VII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(TERVEZET) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) 

bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében,115. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) 

pontjában kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, 

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 

bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló18/2022. (VII.14.) önkormányzati 

rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A szociális alapszolgáltatások személyi térítési díjának összegét a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság: 

a) elengedheti, ha az igénybevevő havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 200 %-át. 

b) csökkentheti, ha az igénybevevő havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 450 %-át.” 

 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Bese Ferenc 

polgármester 

dr. Szabó Tibor  

jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet-tervezet 2022. november …….-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2022. november…… 

 

Vittmanné Gerencsér Judit 

osztályvezető-helyettes 

Jogi és Személyügyi Osztály 
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INDOKOLÁS 

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti  

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló  

18/2022. (VII.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló ....../...... (......) önkormányzati rendelethez 

 

 

Általános indokolás 

 

A rendelet módosítása az SZMSZ-szel történő összhang megteremtése érdekében szükséges, a 

Képviselő-testület egyes hatásköreinek a Bizottságra történő átruházása érdekében indokolt. 

 

Részletes indokolás 

 

Az1. §-hoz 

 

A szakasz arról rendelkezik, hogy szociális alapszolgáltatások személyi térítési díjának összegét 

a módosítást követően a Szociális és Egészségügyi Bizottság engedheti el vagy csökkentheti, 

míg a korábbi szabályozás szerint ez a Képviselő-testület döntését igényelte. 

 

A 2. §-hoz 

 

Ezen rendelet hatálybalépésről rendelkezik. 
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SEGÉDLET 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testületének a 

személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális és gyermekjóléti  

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló  

18/2022. (VII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló …./….(…….) önkormányzati rendelethez 

 

(Rendelet-tükör) 

 

 

Hatályos rendelkezés Tervezett módosítás szerinti szöveg 

23. § 

(1)A szociális alapszolgáltatások személyi 

térítési díjának összegét a fenntartó: 

a) elengedheti, ha az igénybevevő havi 

jövedelme nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíjminimum 

200 %-át. 

b) csökkentheti, ha az igénybevevő havi 

jövedelme nem haladja meg a 

mindenkori öregségi nyugdíjminimum 

450 %-át. 

 

23. § 

(1)A szociális alapszolgáltatások személyi 

térítési díjának összegét a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság: 

a) elengedheti, ha az igénybevevő havi 

jövedelme nem haladja meg a 

mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 200 %-át. 

b) csökkentheti, ha az igénybevevő havi 

jövedelme nem haladja meg a 

mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 450 %-át.” 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 
 
 

A tervezett jogszabály várható következményei: 

 

Társadalmi hatásai: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

társadalmi hatása nincs 

 

Gazdasági hatásai: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

gazdasági hatása nincs. 

 

Költségvetési hatásai: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

költségvetési hatása nincs. 

 

Környezeti következmények: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

környezeti következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

egészségügyi következménye nincs. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

adminisztratív terheket csökkentő hatása van. 

 

A jogszabály megalkotásának 

szükségessége: 

 

Az SZMSZ és egyes önkormányzati 

rendeletek összhangjának biztosítása, 

ellentmondások feloldása, jogszabályi 

követelményeknek való megfelelés. 

A jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

 

Az SZMSZ és egyes önkormányzati 

rendeletek összhangja, továbbá a jogszabályi 

követelményeknek való megfelelés nem lesz 

biztosított. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételek 

biztosítására nincs szükség. 
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4. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  

.../… (….) önkormányzati rendelete 

a helyi támogatásról szóló 28/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

(TERVEZET) 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § A helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(1) A helyi támogatások benyújtásával és a beadási határidővel kapcsolatos tájékoztatást az 

Önkormányzat honlapján közzé kell tenni. Beadási határidő tárgyévenként egyszer, március 1.” 

 

2. § A Rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(2a) Amennyiben a helyi támogatás iránti kérelmet nem az e rendeletben meghatározott 

feltételek alapján nyújtották be, a Jegyző határidő tűzésével a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel, 

nem orvosolható hiányosság esetén a kérelmezőt tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező a 

hiánypótlási felhívásnak a megadott határidőig nem tesz eleget, a támogatás iránti kérelmet a 

rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni.” 

 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Bese Ferenc 

polgármester 

dr. Szabó Tibor  

jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet-tervezet 2022. november …….-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2022. november…… 

 

Vittmanné Gerencsér Judit 

osztályvezető-helyettes 

Jogi és Személyügyi Osztály 
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INDOKOLÁS 

 

A helyi támogatásról szóló28/2017.(X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

....../...... (......) önkormányzati rendelethez 

 

 

Általános indokolás 

 

Az orosz-ukrán háború okozta energiaválság, valamint ennek okán a globális, minden 

ágazatra kiterjedő költségek és kiadások nagymértékű megemelkedése miatt kerületünk 

hivatalos lapja, a Soroksári Hírlap megjelenési ciklusa szükségszerűen változik a kiadási 

költségek növekedésének köszönhetően. 

Az új, kéthavonta történő megjelenés egyúttal maga után vonja azon rendeletek módosítási 

szükségességét, melyek a hírlapot tartalmukban megnevezik, és közzétételi platformként 

nevesítik, hiszen ebben a formában ezen sajtótermék közzétételi funkcióját már nem tudja 

hatékonyan ellátni. 

 

A háború okozta energiaválság további hatása, hogy jelentősen megnehezedett a lakossági 

energiafelhasználási szolgáltatások (közszolgáltatások) igénybevétele. Ennek 

következményeként több család került vagy kerülhet veszélybe a megugró kiadások miatt. 

Számos háztartás – főként az alacsonyabb jövedelemforrással rendelkezők – rezsicsökkentő 

alternatíváját kerületünk által nyújtható helyi támogatás jelenti. Jelen válságban szükségesnek 

mutatkozik, hogy az Önkormányzat lehetőségeihez mérten minél inkább kedvezőbb 

feltételeket biztosítson a támogatás igényléséhez. A pályázatok beadási ideje a rendelet 

alapján tárgyév január 31. napja. Ezt megkönnyítendő az Önkormányzat a beadási határidőt 

március 1. napjáig további egy hónappal meghosszabbítja, ezzel lehetőséget biztosítva azon 

rászoruló családok számára is, melyek később, vagy az eredeti határidőhöz nagyon közel 

értesültek a helyi támogatás benyújtásának tárgyévi lehetőségéről. A határidő 

meghosszabbítását a költségvetés közgyűlés elé történő előterjesztési időpontja is indokolja, 

hiszen annak megtárgyalása és elfogadása - biztonsággal - a benyújtott támogatások 

elbírálásának Képviselő-testületi üléséig megtörténik. 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz 

 

A szakasz arról rendelkezik, hogy a helyi támogatások benyújtásával és a beadási határidővel 

kapcsolatos tájékoztatást az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni, úgy, hogy immár a 

benyújtásai határidő: március 1. A helyi támogatási kérelmek módosított beadási határidejéről 

rendelkezik. 

 

A 2. §-hoz 

 

A Jegyző hiánypótlással kapcsolatos feladatait részletezi. 

 

A 3. §-hoz 

 

Ezen rendelet hatálybalépésről rendelkezik. 
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SEGÉDLET 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testületének a 

helyi támogatásról szóló 28/2017. (X. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

…./….(…….) önkormányzati rendelethez 

 

(Rendelet-tükör) 

 

 

Hatályos rendelkezés Tervezett módosítás szerinti szöveg 

6. § 

(1) A helyi támogatások benyújtásával és a 

beadási határidővel kapcsolatos tájékoztatást a 

Soroksári Hírlapban és az Önkormányzat 

honlapján közzé kell tenni. Beadási határidő 

tárgyévenként egyszer, január 31-ig. 

 

6. § 

(1) A helyi támogatások benyújtásával és a 

beadási határidővel kapcsolatos 

tájékoztatást az Önkormányzat honlapján 

közzé kell tenni. Beadási határidő 

tárgyévenként egyszer, március 1. 

 

Új rendelkezés 6. § 

„(2a) Amennyiben a helyi támogatás 

iránti kérelmet nem az e rendeletben 

meghatározott feltételek alapján 

nyújtották be, a Jegyző határidő tűzésével 

a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel, nem 

orvosolható hiányosság esetén a 

kérelmezőt tájékoztatja. Amennyiben a 

kérelmező a hiánypótlási felhívásnak a 

megadott határidőig nem tesz eleget, a 

támogatás iránti kérelmet a rendelkezésre 

álló adatok alapján kell elbírálni.” 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján 

 

 

A tervezett jogszabály várható következményei 
 

Társadalmi hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

társadalmi hatása nincs. 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

gazdasági hatása nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

költségvetési hatása nincs. 

Környezeti következmények: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

környezeti következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

egészségügyi következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

van. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

Az orosz-ukrán háború okozta energiaválság, 

valamint ennek okán a globális, minden 

ágazatra kiterjedő költségek és kiadások 

nagymértékű megemelkedése miatt 

kerületünk hivatalos lapja, a Soroksári Hírlap 

megjelenési ciklusa szükségszerűen változik 

a kiadási költségek növekedésének 

köszönhetően. 

Az új, kéthavonta történő megjelenés egyúttal 

maga után vonja azon rendeletek módosítási 

szükségességét, melyek a hírlapot 

tartalmukban megnevezik, és közzétételi 

platformként nevesítik, hiszen ebben a 

formában ezen sajtótermék közzétételi 

funkcióját már nem tudja hatékonyan ellátni. 

A módosítás fontos oka továbbá, az, hogy a 

családok rezsicsökkentő törekvései minél 

szélesebb körben megvalósuljanak, a 

kérelmek március 1. napjára történő 

módosítása válik szükségessé. 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A gyakorlat és a jogszabály közötti összhang 

megteremtése elmarad. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételek 

biztosítására nincs szükség. 

5. 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  

.../… (….) önkormányzati rendelete 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

23/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

(TERVEZET) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 

szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1.§ Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) A (3) bekezdés a) pont szerinti jogosultakról, a (3) bekezdés b) pontja szerinti jogosultakról 

és a (3) bekezdés c) pontja szerinti jogosultakról a Polgármester dönt.” 

 

2.§ A Rendelet 29.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) Az adományozási javaslatot legkésőbb a tárgyév év június 15. napjáig kell a 

Polgármesternek benyújtani. A javaslatról a Polgármester dönt.” 

 

3.§ A Rendelet 29/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(4) A javaslatok benyújtásának határidejét megelőzően két alkalommal, adott év február 

hónapjában és április hónapjában javaslatkérési felhívást kell közzétenni az Önkormányzat 

honlapján (www.soroksar.hu).” 

 

4. § A Rendelet 29/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A pályázatok benyújtásának érdekében évente két alkalommal, adott év február hónapjában 

és április hónapjában felhívást kell közzétenni az Önkormányzat honlapján (www.soroksar.hu).” 

 

5. § A Rendelet 29/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(7) A benyújtott pályázat és helyszíni megtekintés alapján, az e rendeletben, valamint pályázati 

felhívásban meghatározott feltételek alapján a Polgármester dönt az elismerő címek 

odaítéléséről.” 

6. § A Rendelet 29/B. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(8) A Polgármester a „Tiszta udvar, rendes ház” elismeréssel az épület falára helyezhető táblát, 

valamint az elismerő címben részesített személy nevét, az adományozás okát, keltét és azaláírását 

tartalmazó oklevelet adományoz. A tábla 25 centiméter X 15 centiméter méretű, rozsdamentes 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-202-00-00#SZ24@BE9
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00#CA32@BE1@POA
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00#CA32@BE1@POA
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00#CA32@BE1@POI
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00#SZ42@PO3
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fém anyagú, melynek felső részén Soroksár címere, alatta a "Tiszta udvar, rendes ház" felirat 

látható. 

7. § A Rendelet 29/B. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(10) A (8) bekezdésben meghatározott oklevél és tábla minden évben a Soroksári Napok 

rendezvénysorozat keretében kerül az elismerő címben részesítettek részére átadásra. Az 

elismerő címben részesülők névsora megjelenik az Önkormányzat honlapján 

(www.soroksar.hu).” 

8. § A Rendelet 29/B. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(11) Az elismerő cím a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság határozatba 

foglalt javaslatára a Polgármester által visszavonható, amennyiben a címre jogosult már nem 

teljesíti a (2) bekezdésben foglaltakat. Az elismerő cím visszavonásával egyidejűleg a (8) 

bekezdésben szereplő táblát az Önkormányzat részére vissza kell adni. 

9. § A Rendelet 29/B. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(13) Az Előminősítő Csoport utóellenőrzését követően összefoglaló jelentést készít, amelyet 

megküld a polgármesternek.” 

10. § A Rendelet 29/B.§ (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(14) A polgármester jogosult az Előminősítő Csoport jelentésében foglaltak 

figyelembevételével a címeket visszavonni.” 

11. § Ez a rendelet kihirdetését követőnapon lép hatályba. 

 

 

 

Bese Ferenc 

polgármester 

dr. Szabó Tibor  

jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet-tervezet 2022. november …….-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2022. november…… 

Vittmanné Gerencsér Judit 

osztályvezető-helyettes 

Jogi és Személyügyi Osztály 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://or.njt.hu/eli/v01/735869/r/2019/23/2023-01-01#SZ29B@BE2
https://or.njt.hu/eli/v01/735869/r/2019/23/2023-01-01#SZ29B@BE8
https://or.njt.hu/eli/v01/735869/r/2019/23/2023-01-01#SZ29B@BE8
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INDOKOLÁS 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-

testületénekBudapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

23/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ....../...... (......) 

önkormányzati rendelethez 

 

 

Általános indokolás 

 

Az orosz-ukrán háború okozta energiaválság, valamint ennek okán a globális, minden 

ágazatra kiterjedő költségek és kiadások nagymértékű megemelkedése miatt kerületünk 

hivatalos lapja, a Soroksári Hírlap megjelenési ciklusa szükségszerűen változik a kiadási 

költségek növekedésének köszönhetően. 

Az új, kéthavonta történő megjelenés egyúttal maga után vonja azon rendeletek módosítási 

szükségességét, melyek a hírlapot tartalmukban megnevezik, és közzétételi platformként 

nevesítik, hiszen ebben a formában ezen sajtótermék közzétételi funkcióját már nem tudja 

hatékonyan ellátni. 

A költségcsökkentés igénye további, polgármester-Képviselő-testület relációban a döntési 

jogkörök, hatáskörök átstruktúrálását kívánja meg. 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1.-2., 5-6., 8-10.§-hoz 

 

A Képviselő-testület hatáskörének átruházását tartalmazza a Polgármesterre. 

A Kerület Hűséges Dolgozója cím, a Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa cím, az Év 

Kerületi Polgárőre cím és a „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozása kerül a rendelet 

módosítással átruházott hatáskörben a Polgármester hatáskörébe. 

 

A 3-4., 7. §-hoz 

 

Ezen szakaszok a közzététel módjáról és helyéről rendelkeznek. 

 

A 11. §-hoz 

 

Ezen rendelet hatálybalépésről rendelkezik. 
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SEGÉDLET 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testületének 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapítottkitüntetések, 

elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX. 20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló ....../...... (......) önkormányzati rendelethez 

 

(Rendelet-tükör) 

Hatályos rendelkezés Tervezett módosítás szerinti szöveg 

18. §  

(4) A Képviselő-testület, a (3) bekezdés a) pont 

szerinti jogosultakról az éves munkatervében 

meghatározott májusi, a (3) bekezdés b) pontja 

szerinti jogosultakról a júniusi, a (3) bekezdés 

c) pontja szerinti jogosultakról az októberi 

rendes ülésén dönt 

18.§  

(4) A (3) bekezdés a) pont szerinti jogosultakról, 

a (3) bekezdés b) pontja szerinti jogosultakról és 

a (3) bekezdés c) pontja szerinti jogosultakról a 

Polgármester dönt. 

 

29. §  

(3) Az adományozási javaslatot legkésőbb a 

tárgyév év június 15. napjáig kell a 

Polgármesternek benyújtani. A javaslatról a 

Képviselő-testület évente az éves 

munkatervében meghatározott júliusi rendes 

ülésén dönt. 

29.§ 

(3) Az adományozási javaslatot legkésőbb a 

tárgyév év június 15. napjáig kell a 

Polgármesternek benyújtani. A javaslatról a 

Polgármester dönt. 

29/A. § 

(4) A javaslatok benyújtásának határidejét 

megelőzően két alkalommal, adott év február 

hónapjában és április hónapjában javaslatkérési 

felhívást kell közzétenni a Soroksári Hírlap 

adott havi lapszámában és az Önkormányzat 

honlapján (www.soroksar.hu). 

29/A. §  

(4) A javaslatok benyújtásának határidejét 

megelőzően két alkalommal, adott év február 

hónapjában és április hónapjában javaslatkérési 

felhívást kell közzétenni az Önkormányzat 

honlapján (www.soroksar.hu). 

29/B. § 

(5) A pályázatok benyújtásának érdekében 

évente két alkalommal, adott év február 

hónapjában és április hónapjában felhívást kell 

közzétenni a Soroksári Hírlap adott havi 

lapszámában és az Önkormányzat honlapján 

(www.soroksar.hu). 

29/B. § 

(5) A pályázatok benyújtásának érdekében 

évente két alkalommal, adott év február 

hónapjában és április hónapjában felhívást kell 

közzétenni az Önkormányzat honlapján 

(www.soroksar.hu). 

 

29/B. §  

(7) A benyújtott pályázat és helyszíni 

megtekintés alapján, éves munkatervében 

meghatározott júliusi rendes ülésén az e 

rendeletben, valamint pályázati felhívásban 

meghatározott feltételek alapján a Képviselő-

testület dönt az elismerő címek odaítéléséről. 

29/B. § 

(7) A benyújtott pályázat és helyszíni megtekintés 

alapján, az e rendeletben, valamint pályázati 

felhívásban meghatározott feltételek alapján a 

Polgármester dönt az elismerő címek 

odaítéléséről. 

 

29/B. § 

(8) A Képviselő-testület a „Tiszta udvar, rendes 

ház” elismeréssel az épület falára helyezhető 

29/B. § 

 (8) A Polgármester a „Tiszta udvar, rendes 

ház” elismeréssel az épület falára helyezhető 

táblát, valamint az elismerő címben részesített 
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táblát, valamint az elismerő címben részesített 

személy nevét, az adományozás okát, keltét és a 

polgármester aláírását tartalmazó oklevelet 

adományoz. A tábla 25 centiméter X 15 

centiméter méretű, rozsdamentes fém anyagú, 

melynek felső részén Soroksár címere, alatta a 

"Tiszta udvar, rendes ház" felirat látható. 

személy nevét, az adományozás okát, keltét és az 

aláírását tartalmazó oklevelet adományoz. A 

tábla 25 centiméter X 15 centiméter méretű, 

rozsdamentes fém anyagú, melynek felső részén 

Soroksár címere, alatta a "Tiszta udvar, rendes 

ház" felirat látható. 

29/B.§ 

(10) A (8) bekezdésben meghatározott oklevél 

és tábla minden évben a Soroksári Napok 

rendezvénysorozat keretében kerül az elismerő 

címben részesítettek részére átadásra. Az 

elismerő címben részesülők névsora megjelenik 

a Soroksári Hírlapban és az Önkormányzat 

honlapján (www.soroksar.hu). 

29/B. §  

(10) A (8) bekezdésben meghatározott oklevél és 

tábla minden évben a Soroksári Napok 

rendezvénysorozat keretében kerül az elismerő 

címben részesítettek részére átadásra. Az 

elismerő címben részesülők névsora megjelenik 

az Önkormányzat honlapján (www.soroksar.hu). 

 

29/B.§ 

(11) Az elismerő cím a Városfejlesztési, 

Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

határozatba foglalt javaslatára a Képviselő-

testület által visszavonható, amennyiben a 

címre jogosult már nem teljesíti a (2) 

bekezdésben foglaltakat. Az elismerő cím 

visszavonásával egyidejűleg a (8) bekezdésben 

szereplő táblát az Önkormányzat részére vissza 

kell adni. 

29/B. § 

 (11) Az elismerő cím a Városfejlesztési, 

Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

határozatba foglalt javaslatára a Polgármester 

által visszavonható, amennyiben a címre 

jogosult már nem teljesíti a (2) bekezdésben 

foglaltakat. Az elismerő cím visszavonásával 

egyidejűleg a (8) bekezdésben szereplő táblát az 

Önkormányzat részére vissza kell adni. 

 

29/B. §  

(13) Az Előminősítő Csoport utóellenőrzését 

követően legkésőbb a július havi képviselő-

testületi rendes ülés időpontját megelőző 10. 

napig összefoglaló jelentést készít, amelyet 

megküld a polgármesternek. 

29/B.§  

(13) Az Előminősítő Csoport utóellenőrzését 

követően összefoglaló jelentést készít, amelyet 

megküld a polgármesternek. 

29/B.§ 

(14) A polgármester az Előminősítő Csoport 

jelentésében foglaltak, valamint Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) 

önkormányzati rendelet 108. §-ában foglalt 

rendelkezések figyelembevételével 

előterjesztést tesz a Képviselő-testület számára 

a címek visszavonása tárgyában 

29/B.§  

(14) A polgármester jogosult az Előminősítő 

Csoport jelentésében foglaltak 

figyelembevételével a címeket visszavonni. 

 

 

 

 

 

 

https://or.njt.hu/eli/v01/735869/r/2019/23/2023-01-01#SZ29B@BE2
https://or.njt.hu/eli/v01/735869/r/2019/23/2023-01-01#SZ29B@BE2
https://or.njt.hu/eli/v01/735869/r/2019/23/2023-01-01#SZ29B@BE8
https://or.njt.hu/eli/v01/735869/r/2019/23/2023-01-01#SZ29B@BE2
https://or.njt.hu/eli/v01/735869/r/2019/23/2023-01-01#SZ29B@BE8
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2021-10-SP-272#SZ108
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2021-10-SP-272#SZ108
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján 

 

 

A tervezett jogszabály várható következményei 
 

Társadalmi hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

társadalmi hatása nincs. 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

gazdasági hatása nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

költségvetési hatása nincs. 

Környezeti következmények: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

környezeti következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

egészségügyi következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

van. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

Az orosz-ukrán háború okozta energiaválság, 

valamint ennek okán a globális, minden 

ágazatra kiterjedő költségek és kiadások 

nagymértékű megemelkedése miatt 

kerületünk hivatalos lapja, a Soroksári Hírlap 

megjelenési ciklusa szükségszerűen változik 

a kiadási költségek növekedésének 

köszönhetően. 

Az új, kéthavonta történő megjelenés egyúttal 

maga után vonja azon rendeletek módosítási 

szükségességét, melyek a hírlapot 

tartalmukban megnevezik, és közzétételi 

platformként nevesítik, hiszen ebben a 

formában ezen sajtótermék közzétételi 

funkcióját már nem tudja hatékonyan ellátni. 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A gyakorlat és a jogszabály közötti összhang 

megteremtése elmarad. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételek 

biztosítására nincs szükség. 
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6. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  

.../… (….) önkormányzati rendelete 

a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

9/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

(TERVEZET) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § Budapest Főváros XXIII. kerület a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017. (III. 

23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(5) A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész megküldi a településrendezési eszköz 

készítésének vagy módosításának elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag 

megvizsgálja. A Főépítész a tervezővel egyeztetett elfogadásra nem javasolt véleményeket, azok 

szakmai indokolásával megküldi a polgármesternek.” 

 

2. § A Rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a polgármester dönt.” 

 

3. § A Rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész megküldi a településrendezési eszköz 

készítésének vagy módosításának elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag 

megvizsgálja. A Főépítész a tervezővel egyeztetett elfogadásra nem javasolt véleményeket, azok 

szakmai indokolásával megküldi a polgármesternek.” 

 

4. § A Rendelet 7.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a polgármester dönt.” 

 

5. § A Rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész megküldi a településrendezési eszköz 

készítésének vagy módosításának elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag 

megvizsgálja. A Főépítész a tervezővel egyeztetett elfogadásra nem javasolt véleményeket, azok 

szakmai indokolásával megküldi a polgármesternek.” 

 

6. § A Rendelet 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

https://njt.hu/jogszabaly/2016-74-00-00#SZ12@BE4
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„(7) A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a polgármester dönt.” 

 

7. § A Rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész megküldi a településrendezési eszköz 

készítésének vagy módosításának elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag 

megvizsgálja. A Főépítész a tervezővel egyeztetett elfogadásra nem javasolt véleményeket, azok 

szakmai indokolásával megküldi a polgármesternek.” 

 

8. § A Rendelet 9. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5a) A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a polgármester dönt.” 

 

9. § A Rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A beérkező javaslatokat, véleményeket a Főépítész szakmailag megvizsgálja és az 

elfogadásra nem javasolt véleményeket, azok szakmai indokolásával megküldi a 

polgármesternek.  

 

10. § A Rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(6) A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a polgármester dönt.” 

 

11. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Bese Ferenc 

polgármester 

dr. Szabó Tibor  

jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet-tervezet 2022. november…….-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2022. november…… 

Vittmanné Gerencsér Judit 

osztályvezető-helyettes 

Jogi és Személyügyi Osztály 
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INDOKOLÁS 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testületének a 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

9/2017. (III.23.) önkormányzati rendelete  

módosításáról szóló ....../...... (......) önkormányzati rendelethez 

 

 

Általános indokolás 

 

A Rendelet módosítása a Képviselő-testület egyes hatásköreinek a polgármesterre történő 

átruházása érdekében indokolt a gyors, hatékony döntéshozatal érdekében 

 

 

Részletes indokolás  

 

Az 1.-10. §-hoz 

 

A Képviselő-testület hatáskörének átruházását tartalmazza a polgármesterre. 

 

A 11. §-hoz 

 

Ezen rendelet hatálybalépésről rendelkezik. 
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SEGÉDLET 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testületének a 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

9/2017. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ....../...... (......) 

önkormányzati rendelethez 

 

(Rendelet-tükör) 

Hatályos rendelkezés Tervezett módosítás szerinti szöveg 

6. § (5)  

A beérkező javaslatokat, véleményeket a 

Főépítész megküldi a településrendezési 

eszköz készítésének vagy módosításának 

elkészítésével megbízott tervezőnek, aki 

azokat szakmailag megvizsgálja. A Főépítész a 

tervezővel egyeztetett elfogadásra nem 

javasolt véleményeket, azok szakmai 

indokolásával a Képviselő-testület 

előterjesztéséhez csatolja. 

6. § (5)  

„A beérkező javaslatokat, véleményeket a 

Főépítész megküldi a településrendezési 

eszköz készítésének vagy módosításának 

elkészítésével megbízott tervezőnek, aki 

azokat szakmailag megvizsgálja. A 

Főépítész a tervezővel egyeztetett 

elfogadásra nem javasolt véleményeket, 

azok szakmai indokolásával megküldi a 

polgármesternek.” 

6. § (6)  

A véleményeket a polgármester a Képviselő-

testület ülésén ismerteti. A vélemények 

elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a 

Képviselő-testület dönt.  

 

6. § (6)  

„A vélemények elfogadásáról vagy el nem 

fogadásáról a polgármester dönt.” 

 

7. § (5)  

A beérkező javaslatokat, véleményeket a 

Főépítész megküldi a településrendezési 

eszköz készítésének vagy módosításának 

elkészítésével megbízott tervezőnek, aki 

azokat szakmailag megvizsgálja. A Főépítész a 

tervezővel egyeztetett elfogadásra nem 

javasolt véleményeket, azok szakmai 

indokolásával a Képviselő-testület 

előterjesztéséhez csatolja. 

7. § (5)  

„A beérkező javaslatokat, véleményeket a 

Főépítész megküldi a településrendezési 

eszköz készítésének vagy módosításának 

elkészítésével megbízott tervezőnek, aki 

azokat szakmailag megvizsgálja. A 

Főépítész a tervezővel egyeztetett 

elfogadásra nem javasolt véleményeket, 

azok szakmai indokolásával megküldi a 

polgármesternek.” 

7. § (6)  

A véleményeket a polgármester a Képviselő-

testület ülésén ismerteti. A vélemények 

elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a 

Képviselő-testület dönt.  

 

7. § (6)  

„A vélemények elfogadásáról vagy el nem 

fogadásáról a polgármester dönt.” 
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8. § (6)  

A beérkező javaslatokat, véleményeket a 

Főépítész megküldi a településrendezési 

eszköz készítésének vagy módosításának 

elkészítésével megbízott tervezőnek, aki 

azokat szakmailag megvizsgálja. A Főépítész a 

tervezővel egyeztetett elfogadásra nem 

javasolt véleményeket, azok szakmai 

indokolásával a Képviselő-testület 

előterjesztéséhez csatolja. 

8. § (6)  

„A beérkező javaslatokat, véleményeket a 

Főépítész megküldi a településrendezési 

eszköz készítésének vagy módosításának 

elkészítésével megbízott tervezőnek, aki 

azokat szakmailag megvizsgálja. A 

Főépítész a tervezővel egyeztetett 

elfogadásra nem javasolt véleményeket, 

azok szakmai indokolásával megküldi a 

polgármesternek.” 

8. § (7) 

A véleményeket a polgármester a Képviselő-

testület ülésén ismerteti. A vélemények 

elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a 

Képviselő-testület dönt. 

8. § (7)  

„A vélemények elfogadásáról vagy el nem 

fogadásáról a polgármester dönt.” 

9. § (5)  

A beérkező javaslatokat, véleményeket a 

Főépítész megküldi a településrendezési 

eszköz készítésének vagy módosításának 

elkészítésével megbízott tervezőnek, aki 

azokat szakmailag megvizsgálja. A Főépítész a 

tervezővel egyeztetett elfogadásra nem javasolt 

véleményeket, azok szakmai indokolásával a 

Képviselő-testület előterjesztéséhez csatolja. 

9. § (5)  

„A beérkező javaslatokat, véleményeket a 

Főépítész megküldi a településrendezési 

eszköz készítésének vagy módosításának 

elkészítésével megbízott tervezőnek, aki 

azokat szakmailag megvizsgálja. A 

Főépítész a tervezővel egyeztetett 

elfogadásra nem javasolt véleményeket, 

azok szakmai indokolásával megküldi a 

polgármesternek.” 

9. § (5a) 

A véleményeket a polgármester a Képviselő-

testület ülésén ismerteti. A vélemények 

elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a 

Képviselő-testület dönt. 

 

9. § (5a)  

" A vélemények elfogadásáról vagy el nem 

fogadásáról a polgármester dönt.” 

 

10. § (5)  

A beérkező javaslatokat, véleményeket a 

Főépítész szakmailag megvizsgálja és az 

elfogadásra nem javasolt véleményeket, azok 

szakmai indokolásával a Képviselő-testület 

előterjesztéséhez csatolja. 

 

10. § (5)  

„A beérkező javaslatokat, véleményeket a 

Főépítész szakmailag megvizsgálja és az 

elfogadásra nem javasolt véleményeket, 

azok szakmai indokolásával megküldi a 

polgármesternek.” 

10. § (6) 

 A vélemények elfogadásáról vagy el nem 

fogadásáról a Képviselő-testület dönt.  

10. § (6)  

„A vélemények elfogadásáról vagy el nem 

fogadásáról a polgármester dönt.” 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján 

 

 

A tervezett jogszabály várható következményei 
 

Társadalmi hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

társadalmi hatása nincs. 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

gazdasági hatása nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

költségvetési hatása nincs. 

Környezeti következmények: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

környezeti következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

egészségügyi következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

van. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

A Rendelet és az SZMSZ összhangjának 

biztosítása, ellentmondások feloldása, 

jogszabályi követelményeknek való 

megfelelés. 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A gyakorlat és a jogszabály közötti összhang 

megteremtése elmarad. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételek 

biztosítására nincs szükség. 
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7. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  

.../… (….) önkormányzati rendelete 

a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 

5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

(TERVEZET) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény6. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. §A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

"(2) A pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján kell közzétenni.” 

 

2. § A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A civil szervezet részére biztosított támogatásról a döntés követő 60. napig tájékoztatót kell 

közzé tenni az Önkormányzat honlapján.” 

 

3. § A Rendelet 7. § (1) bekezdésében a „január 31. napjáig” szövegrész helyébe „január 20. 

napjáig” szöveg lép. 

 

4. § A Rendelet.1. mellékletének utolsó bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

 

„Hozzájárulok, hogy – a támogatás megítélése esetén – a szervezet neve, a támogatás célja, 

összege, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok az 

Önkormányzat honlapján közzétételre kerüljenek.” 

 

 

5. § A Rendelet 2. mellékletének utolsó bekezdése helyébe a következő szöveg lép: 

 

„Hozzájárulok, hogy – a támogatás megítélése esetén – a szervezet neve, a támogatás célja, 

összege, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok az 

Önkormányzat honlapján közzétételre kerüljenek.” 

 

6. § A Rendelet 3. mellékletének 9. pontja helyébe a következő 9. pont lép: 

 

"9. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a nyújtott támogatás 

kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program 

megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a Támogató a pályáztatás nyilvánosságának 

biztosítása érdekében az Önkormányzat honlapján közzé teszi." 
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7. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdés kivételével kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A 3. § 2023. február 1. napján lép hatályba. 

 

 

Bese Ferenc 

polgármester 

dr. Szabó Tibor  

jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet-tervezet 2022. november …….-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2022. november…… 

Vittmanné Gerencsér Judit 

osztályvezető-helyettes 

Jogi és Személyügyi Osztály 
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INDOKOLÁS 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testületének 

a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 

5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ....../...... (......) 

önkormányzati rendelethez 

 

 

Általános indokolás 

 

Az orosz-ukrán háború okozta energiaválság, valamint ennek okán a globális, minden 

ágazatra kiterjedő költségek és kiadások nagymértékű megemelkedése miatt kerületünk 

hivatalos lapja, a Soroksári Hírlap megjelenési ciklusa szükségszerűen változik a kiadási 

költségek növekedésének köszönhetően. 

Az új, kéthavonta történő megjelenés egyúttal maga után vonja azon rendeletek módosítási 

szükségességét, melyek a hírlapot tartalmukban megnevezik, és közzétételi platformként 

nevesítik, hiszen ebben a formában ezen sajtótermék közzétételi funkcióját már nem tudja 

hatékonyan ellátni. 

A gazdasági válság miatt szükséges továbbá a civil szervezetet érintő támogatás összegének 

felhasználására irányuló határidő módosítására is. 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1-2. és 4-6. §-hoz 

 

Ezen szakaszok a közzététel módjáról és helyéről rendelkeznek. 

 

A 3. §-hoz 

 

Ezen szakasz az elszámolási határidőről rendelkezik. 

 

A 7. §-hoz 

 

Ezen szakasz a módosító rendelet hatálybalépésről rendelkezik. 
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SEGÉDLET 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testületének 

a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló5/2012. (II. 24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ....../...... (......) önkormányzati rendelethez 

(Rendelet-tükör) 

Hatályos rendelkezés Tervezett módosítás szerinti szöveg 

7. § (1) A civil szervezet a támogatás összegének 

felhasználásáról – a támogatási szerződésben 

meghatározott módon – a támogatás átutalását követő év 

január 31. napjáig köteles elszámolni a 4. mellékletben 

meghatározott elszámoló lap hiánytalan kitöltésével, és 

annak alapjául szolgáló számlák és bizonylatok 

másolatainak benyújtásával. Az elszámoláshoz szakmai 

beszámolót is kell csatolni. 

7. § (1) A civil szervezet a támogatás összegének 

felhasználásáról – a támogatási szerződésben 

meghatározott módon – a támogatás átutalását követő 

év január 20. napjáig köteles elszámolni a 4. 

mellékletben meghatározott elszámoló lap hiánytalan 

kitöltésével, és annak alapjául szolgáló számlák és 

bizonylatok másolatainak benyújtásával. Az 

elszámoláshoz szakmai beszámolót is kell csatolni. 

 

8.§ 

(2) A pályázati felhívást a Soroksári Hírlap 

tárgyévi, augusztus számában és az Önkormányzat 

honlapján kell közzétenni. 

8. § 

(2)A pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján 

kell közzétenni. 

 

12. § 

(1) A civil szervezet részére biztosított támogatásról 

a döntés követő 60. napig tájékoztatót kell közzé 

tenni a Soroksári Hírlapban, valamint az 

Önkormányzat honlapján. 

12. § 

(1) A civil szervezet részére biztosított 

támogatásról a döntés követő 60. napig 

tájékoztatót kell közzé tenni az Önkormányzat 

honlapján. 

1. melléklet utolsó bekezdés 

Hozzájárulok, hogy – a támogatás megítélése esetén 

– a szervezet neve, a támogatás célja, összege, 

továbbá a támogatási program megvalósítási helyére 

vonatkozó adatok a Soroksári Hírlapban és az 

Önkormányzat honlapján közzétételre kerüljenek.  

1. melléklet utolsó bekezdés 

Hozzájárulok, hogy – a támogatás megítélése 

esetén – a szervezet neve, a támogatás célja, 

összege, továbbá a támogatási program 

megvalósítási helyére vonatkozó adatok az 

Önkormányzat honlapján közzétételre kerüljenek. 

2. melléklet utolsó bekezdés 

Hozzájárulok, hogy – a támogatás megítélése esetén 

– a szervezet neve, a támogatás célja, összege, 

továbbá a támogatási program megvalósítási helyére 

vonatkozó adatok a Soroksári Hírlapban és az 

Önkormányzat honlapján közzétételre kerüljenek. 

2. melléklet utolsó bekezdés 

Hozzájárulok, hogy – a támogatás megítélése 

esetén – a szervezet neve, a támogatás célja, 

összege, továbbá a támogatási program 

megvalósítási helyére vonatkozó adatok az 

Önkormányzat honlapján közzétételre kerüljenek. 

3. melléklet 9. pont 

9. Támogatott jelen szerződés aláírásával tudomásul 

veszi, hogy a nyújtott támogatás 

kedvezményezettjének nevére, a támogatás céljára, 

összegére, továbbá a támogatási program 

megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a 

Támogató a pályáztatás nyilvánosságának 

biztosítása érdekében a Soroksári Hírlapban, 

valamint az Önkormányzat honlapján közzé teszi. 

3. melléklet 9. pont 

9. Támogatott jelen szerződés aláírásával 

tudomásul veszi, hogy a nyújtott támogatás 

kedvezményezettjének nevére, a támogatás 

céljára, összegére, továbbá a támogatási program 

megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a 

Támogató a pályáztatás nyilvánosságának 

biztosítása érdekében az Önkormányzat honlapján 

közzé teszi. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján 

 

 

A tervezett jogszabály várható következményei 
 

Társadalmi hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

társadalmi hatása nincs. 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

gazdasági hatása nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

költségvetési hatása nincs. 

Környezeti következmények: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

környezeti következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

egészségügyi következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

van. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

Az orosz-ukrán háború okozta energiaválság, 

valamint ennek okán a globális, minden 

ágazatra kiterjedő költségek és kiadások 

nagymértékű megemelkedése miatt 

kerületünk hivatalos lapja, a Soroksári Hírlap 

megjelenési ciklusa szükségszerűen változik 

a kiadási költségek növekedésének 

köszönhetően. 

Az új, kéthavonta történő megjelenés egyúttal 

maga után vonja azon rendeletek módosítási 

szükségességét, melyek a hírlapot 

tartalmukban megnevezik, és közzétételi 

platformként nevesítik, hiszen ebben a 

formában ezen sajtótermék közzétételi 

funkcióját már nem tudja hatékonyan ellátni. 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A gyakorlat és a jogszabály közötti 

összhang megteremtése elmarad. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételek 

biztosítására nincs szükség. 
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8. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  

.../… (….) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 

8/2019.(III.22.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

(TERVEZET) 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes 

szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2.számú mellékletében kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 23. § (5) bekezdés 

14. pontjában meghatározottfeladatkörében eljárva a következőt rendeli el: 

 

1. § Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló8/2019. (III. 

22.) önkormányzati rendelet8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(4) A szociális bérlakások bérbeadására vonatkozó pályázatokat az Önkormányzat honlapján 

kell közzétenni, valamint a kiírástól számított 30 napra az önkormányzat hirdetőtábláin is ki kell 

függeszteni.” 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

Bese Ferenc 

polgármester 

dr. Szabó Tibor  

jegyző 

 

 

Záradék: 

A rendelet-tervezet 2022. november …….-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2022. november…… 

 

Vittmanné Gerencsér Judit 

osztályvezető-helyettes 

Jogi és Személyügyi Osztály 
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INDOKOLÁS 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testületének 

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 

8/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ....../...... (......) 

önkormányzati rendelethez 

 

 

Általános indokolás 

 

Az orosz-ukrán háború okozta energiaválság, valamint ennek okán a globális, minden 

ágazatra kiterjedő költségek és kiadások nagymértékű megemelkedése miatt kerületünk 

hivatalos lapja, a Soroksári Hírlap megjelenési ciklusa szükségszerűen változik a kiadási 

költségek növekedésének köszönhetően. 

Az új, kéthavonta történő megjelenés egyúttal maga után vonja azon rendeletek módosítási 

szükségességét, melyek a hírlapot tartalmukban megnevezik, és közzétételi platformként 

nevesítik, hiszen ebben a formában ezen sajtótermék közzétételi funkcióját már nem tudja 

hatékonyan ellátni. 

Részletes indokolás 

 

Az1. §-hoz 

 

A szakasz arról rendelkezik, hogy a szociális bérlakások bérbeadására vonatkozó pályázatokat 

az Önkormányzat honlapján kell közzétenni, valamint a kiírástól számított 30 napra az 

önkormányzat hirdetőtábláin is ki kell függeszteni. 

 

A 2. §-hoz 

 

Ezen rendelet hatálybalépésről rendelkezik. 
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SEGÉDLET 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testületének 

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló8/2019. 

(III. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ....../...... (......) önkormányzati 

rendelethez 

 

 

(Rendelet-tükör) 

 

 

Hatályos rendelkezés Tervezett módosítás szerinti szöveg 

8. § 

(4) A szociális bérlakások bérbeadására 

vonatkozó pályázatokat a Soroksári 

Hírlapban kell közzétenni, valamint a 

kiírástól számított 30 napra az önkormányzat 

hirdetőtábláin is ki kell függeszteni. 

8. § 

(4) A szociális bérlakások bérbeadására 

vonatkozó pályázatokat az Önkormányzat 

honlapján kell közzétenni, valamint a 

kiírástól számított 30 napra az 

önkormányzat hirdetőtábláin is ki kell 

függeszteni. 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján 

 

 

A tervezett jogszabály várható következményei 
 

Társadalmi hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

társadalmi hatása nincs. 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

gazdasági hatása nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

költségvetési hatása nincs. 

Környezeti következmények: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

környezeti következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

egészségügyi következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

van. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

Az orosz-ukrán háború okozta energiaválság, 

valamint ennek okán a globális, minden 

ágazatra kiterjedő költségek és kiadások 

nagymértékű megemelkedése miatt 

kerületünk hivatalos lapja, a Soroksári Hírlap 

megjelenési ciklusa szükségszerűen változik 

a kiadási költségek növekedésének 

köszönhetően. 

Az új, kéthavonta történő megjelenés egyúttal 

maga után vonja azon rendeletek módosítási 

szükségességét, melyek a hírlapot 

tartalmukban megnevezik, és közzétételi 

platformként nevesítik, hiszen ebben a 

formában ezen sajtótermék közzétételi 

funkcióját már nem tudja hatékonyan ellátni. 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A gyakorlat és a jogszabály közötti összhang 

megteremtése elmarad. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételek 

biztosítására nincs szükség. 
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9. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  

.../… (….) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak 

járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 

42/2020.(X.14.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

(TERVEZET) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) 

bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó 

tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(1) Az önkormányzati képviselőnek, a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-

testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa 

előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségei közül, az a) - c) pontban felsorolt költségek, 

legfeljebb az alábbi összeghatárig téríthetők meg, amennyiben azok kifizetését a polgármester 

engedélyezi: 

a) vezetékes és mobilinternet-előfizetéssel kapcsolatban legfeljebb bruttó 10.000.- Ft/hó, 

b) mobiltelefon előfizetéssel kapcsolatban legfeljebb bruttó 15.000.- Ft/hó, 

c) irodaszer, festékpatron, szakkönyv és folyóirat beszerzésével, telekommunikációs, 

audiovizuális és elektronikai eszköz vásárlással, illetve mobiltelefonhoz kapcsolódó egyéb 

költséggel kapcsolatban legfeljebb bruttó 15.000.- Ft/hó összeghatárig.” 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követőnapon lép hatályba. 

 

 

 

Bese Ferenc 

polgármester 

dr. Szabó Tibor  

jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet-tervezet 2022. november …….-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2022. november…… 

Vittmanné Gerencsér Judit 

osztályvezető-helyettes 

Jogi és Személyügyi Osztály 
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INDOKOLÁS 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-

testületénekaz önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá 

a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 

42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ....../...... (......) 

önkormányzati rendelethez 

 

 

Általános indokolás 

 

Az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó 

tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) megalkotása óta eltelt időszakban képviselői igény fogalmazódott 

meg arra vonatkozóan, hogy a Rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja kerüljön oly módon 

kiegészítésre, hogy a jövőben telekommunikációs eszközök (konkrétan mobiltelefon) 

vásárlása esetén is lehetőség legyen legfeljebb bruttó 15.000.- Ft/hó összeghatárig a vételár – 

mint költség – megtérítésére, amennyiben annak kifizetését – a Rendelet 9. §-ában foglaltak 

szerint - a polgármester engedélyezi. 

 

Tekintettel arra, hogy a képviselői munkához szükség van telekommunikációs eszközre (pl.: 

mobiltelefon), de a későbbiekben akár más, nem ebbe a kategóriába sorolható eszközre is 

szükség lehet a képviselői munka ellátása során, így célszerű a tágabb fogalommeghatározás, 

ezért javasoljuk, hogy a telekommunikációs eszközök mellett audiovizuális és elektronikai 

eszközök is kerüljenek bele a fentebb hivatkozott pontba. 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz 

 

Ez a szakasz a költségtérítés mértékéről, módjáról rendelkezik. 

 

A 2. §-hoz 

 

Ezen rendelet hatálybalépésről rendelkezik. 
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SEGÉDLET 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testületének 

az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak 

járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló ....../...... (......) önkormányzati rendelethez 

 

(Rendelet-tükör) 

 

Hatályos rendelkezés Tervezett módosítás szerinti szöveg 

9. § 

(1) Az önkormányzati képviselőnek, a 

képviselő-testület képviseletében vagy a 

képviselő-testület, továbbá a polgármester 

megbízásából végzett tevékenységével 

összefüggő, általa előlegezett, számlával 

igazolt, szükséges költségei közül, az a)- c) 

pontban felsorolt költségek, legfeljebb az 

alábbi összeghatárig téríthetők meg, 

amennyiben azok kifizetését a polgármester 

engedélyezit: 

a) internet-előfizetéssel 

kapcsolatban legfeljebb bruttó 

10.000.- Ft/hó, 

b)  vezetékes vagy mobiltelefon 

előfizetéssel, telekommunikációs, 

audiovizuális és elektronikai eszköz 

vásárlással kapcsolatban legfeljebb 

bruttó 15.000.- Ft/hó, 

c) irodaszer, festékpatron, 

szakkönyv és folyóirat 

beszerzésével kapcsolatban 

legfeljebb bruttó 15.000.- Ft/hó 

összeghatárig 

9. § 

(1) Az önkormányzati képviselőnek, a 

képviselő-testület képviseletében vagy a 

képviselő-testület, továbbá a polgármester 

megbízásából végzett tevékenységével 

összefüggő, általa előlegezett, számlával 

igazolt, szükséges költségei közül, az a)-c) 

pontban felsorolt költségek, legfeljebb az 

alábbi összeghatárig téríthetők meg, 

amennyiben azok kifizetését a polgármester 

engedélyezi: 

a) vezetékes és mobilinternet-

előfizetéssel kapcsolatban 

legfeljebb bruttó 10.000.- Ft/hó, 

b) mobiltelefon előfizetéssel 

kapcsolatban legfeljebb bruttó 

15.000.- Ft/hó, 

c) irodaszer, festékpatron, 

szakkönyv és folyóirat 

beszerzésével, telekommunikációs, 

audiovizuális és elektronikai eszköz 

vásárlással, illetve mobiltelefonhoz 

kapcsolódó egyéb költséggel 

kapcsolatban legfeljebb bruttó 

15.000.- Ft/hó összeghatárig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



65 

 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján 

 

 

A tervezett jogszabály várható következményei 
 

Társadalmi hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

társadalmi hatása nincs. 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

gazdasági hatása nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

költségvetési hatása nincs. 

Környezeti következmények: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

környezeti következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

egészségügyi következménye nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

van. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

Tekintettel arra, hogy a képviselői munkához 

szükség van telekommunikációs eszközre 

(pl.: mobiltelefon), de a későbbiekben akár 

más, nem ebbe a kategóriába sorolható 

eszközre is szükség lehet a képviselői munka 

ellátása során, így célszerű a tágabb 

fogalommeghatározás, ezért javasoljuk, hogy 

a telekommunikációs eszközök mellett 

audiovizuális és elektronikai eszközök is 

kerüljenek bele a rendeleti szabályozásba. 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A gyakorlat és a jogszabály közötti összhang 

megteremtése elmarad. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételek 

biztosítására nincs szükség. 
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4. melléklet 

 

 

Egyeztető lap 

A "Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. 

(III. 25.) önkormányzati rendelete, valamint egyéb önkormányzati rendeletek 

módosítására" című Képviselő-testületi előterjesztéshez 
 

 Az előterjesztés egyeztetve:  

 

1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testületének az 

önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó 

tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet 

módosítására irányuló javaslat vonatkozásában: 

 

Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi Osztály 

 

 

Észrevétel/javaslat: Észrevételt, javaslatot nem teszek. 

 

Budapest, 2022. november …. 

 

 

Polonkai Zoltánné 

osztályvezető  

 

 

2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testületének a 

helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 5/2012. (II. 24.) 

önkormányzati rendelet módosítására irányuló javaslat vonatkozásában: 

 

 dr. Weidinger Brigitta osztályvezető Polgármesteri Kabinet  

 

 

Észrevétel/javaslat: Észrevételt, javaslatot nem teszek. 

 

Budapest, 2022. november …. 

 

 

dr. Weidinger Brigitta 

osztályvezető  

 

 

 

 


