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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) 69. §-ában foglaltak alapján a 2021. 

évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról az alábbiak szerint 

tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.  

 

A Polgármesteri Hivatal a feladatai ellátása során a 2021. évben - a korábbi gyakorlatnak 

megfelelően - folyamatosan felülvizsgálta a hatályos önkormányzati rendeleteket, és a 

rendeletalkotási-, illetőleg módosítási igény felmerülésének észlelésekor haladéktalanul a 

Képviselő-testület elé terjesztette a magasabb szintű jogszabályok változásaiból következő, 

illetve a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezéséhez szükséges 

rendelet-tervezeteket. Ezen előterjesztések alapján a tavalyi évben a Tisztelt Képviselő-

testület 50 rendeletet alkotott, az alábbiak szerint: 

 

 

A 2021. évben megalkotott önálló rendeletek: 

 

6/2021.(II. 17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről  

 

A 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása több alkalommal vált 

szükségessé, a 2021. évi zárszámadásról szóló rendelet fogja lezárni a 2021. évet. 

 

7/2021.(II. 23.) önkormányzati rendelete kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről  

A 2021. február 23. napján hatályos, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 

intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) 

pontja „A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális 

fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki 

köteles a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési 

önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen, kivéve a sporttevékenység 

során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, 

illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon 

viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.” alapján megalkotásra került 

7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet, mely – az abban foglalt kivételekkel - Soroksár 

belterületén lévő valamennyi közterületre előírta a kötelező maszkviselést. A rendelet 

megalkotásának célja a világjárvány terjedésének megakadályozása volt. 

Tekintettel arra, hogy a 2021. március 8. napján hatályba lépett, a védelmi intézkedések 

ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése kötelezővé 

tette a települések belterületén, az utcán és a közterületen a maszkviselést, és a jogalkotásról 

szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-a tiltja az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű 

szabályozást, a rendelet a 11/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet megalkotásával hatályon 

kívül helyezésre került. 
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10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése 

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

szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.” A rendelet 2021. április 1. napi 

hatálybalépésének napjáig a 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet rendelkezett a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 

2020. év március hónap végén „Az önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok 

integritásának ellenőrzése” című ellenőrzés keretében vizsgálta többek között az 

önkormányzatok – így Önkormányzatunk - hatályos SZMSZ-ét. A vizsgálat lezárását követően 

2020. évre vonatkozóan az ÁSZ a következő megállapítást tette: „Az Önkormányzat az Mötv. 

53. § (1) bekezdésében foglalt előírások ellenére a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

rendelettel nem rendelkezett.” Az nem került kifejtésre, hogy ezen megállapítást mire alapítja 

az ÁSZ és többszöri egyeztetés valamint személyes konzultáció során sem adtak tájékoztatást 

arra vonatkozóan, hogy mire alapozzák ezen kijelentésüket, mindössze egy belső 

szabályszerűségi ellenőrzést javasoltak, amelyet végrehajtottunk és az erről szóló 

tájékoztatást megküldtük az ÁSZ részére.  

Mindezek figyelembevételével - annak ellenére, hogy Önkormányzatunk törvényességi 

felügyeletét ellátó Budapest Főváros Kormányhivatala Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 

a 26/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban jogsértést, szabálytalanságot az 

annak megalkotása és hatálybalépése óta eltelt több, mint egy év alatt egyetlen alkalommal 

sem jelzett – került megalkotásra és lépett hatályba 2021. április 01. napján a Képviselő-

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

rendelet. 

 

11/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete a kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről 

szóló 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

A 2021. március 8. napján hatályba lépett, a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról 

szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a települések belterületén, 

az utcán és a közterületen kötelező volt maszkot viselni. A kötelező maszkviselésre vonatkozó 

szabályokról magasabb szintű jogszabály rendelkezett, ezért indokolt vált a kötelező 

maszkviselésre kijelölt közterületekről szóló 7/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet hatályon 

kívül helyezése. 

 

18/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat 2020. évi költségvetése végrehajtásáról 

 

Törvényi előírás alapján kötelezően, megadott határidőig megalkotandó és az Önkormányzat 

2020. évi költségvetése végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet (zárszámadási rendelet) 

mutatta be a 2020. évi költségvetés végrehajtásának részleteit. 

 

32/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú 

igénybevétele esetén fizetendő díjakról 

 

A rendelet megalkotása egyrészt az útügyi igazgatásról szóló 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet 

(a továbbiakban: ITM rendelet) 2021. július 1-jei hatályba lépése miatt, másrészt a 

közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló új önkormányzati rendelet 

megalkotása nyomán vált szükségessé. Az ITM rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja szerint az 
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igénybevételi díj összegét helyi közút esetén a helyi önkormányzat rendeletében foglalt 

díjtételek alkalmazásával – melyek nem haladhatják meg a 4. mellékletben foglalt értékeket – 

kell megállapítani. A rendelet további módosítása jelenleg nem szükséges. 

 

37/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának és a közterületek 

használatának rendjéről  

 

A szabályozás elérte a kívánt célt, azonban a gyakorlati tapasztalatok alapján további kisebb 

volumenű módosításokat javasolnak a Polgármesteri Hivatalnak a rendelet alkalmazásával 

érintett osztályai: 

- a kérelem nyomtatványon a 4T adatok feltüntetése szükséges, mivel ügyfélkapus 

kiküldés esetén ezen adatok hiánya akadályt képez, 

- javasolják továbbá, hogy helyi adótartozás esetén ne lehessen kiadni az engedélyt 

valamint 

- a közterülethasználat mértékénél pavilon, nyílt szerkezetű árusító pult elhelyezésének 

külön nem szükséges díjtétel meghatározása, mivel cél nélkül „üresen” ezek nem 

állnak. 

A javasolt módosítások alapján a kapcsolódó előterjesztés előkészítése folyamatban van. 

 

40/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

 

A rendeleti szabályozás eredményeként a Rendészeti és Mezőőri Osztály tájékoztatása alapján 

Hősök terén megszűnt az éjszakai hangoskodás, valamint garázda/erőszakos cselekményről 

sem érkezett az osztályra bejelentés, illetve a Rendőrségtől sem érkezett jelzés a Hősök terén 

lévő kiskereskedelmi üzlet működésével kapcsolatos problémáról. 

Az új szabályozásról szóló értesítést az üzletek átvették, azonban még nem mindegyik érintett 

terjesztett elő kérelmet a nyitva tartás engedélyezésére (60 nap türelmi idő még nem telt el).  

 

45/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelete az önkormányzati hatósági hatáskörök 

átruházásáról szóló 17/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

Az Mötv. 53. § (1) bekezdése értelmében „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;” 

Fenti rendelkezés alapján célszerűségi és jogszerűségi szempontokat figyelembevéve - az 

SZMSZ egyéb, a jogalkalmazás során észlelt szükséges pontosításával egyidejűleg - az 

átruházott hatósági hatáskörök is rögzítésre kerültek az SZMSZ-ben, így – a párhuzamos 

szabályozás tilalmába ütközés elkerülése céljából - a 17/2011. (IV. 22.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezése vált szükségessé.  

 

48/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 

 

2022. január 1. napján lépett hatályba a rendelet, melyet Budapest Főváros Kormányhivatala 

célellenőrzés keretében vizsgált. A Kormánymegbízott BP/2800/00259-1/2022 számú, 2022. 

02. 17. napján kelt levelében megfogalmazottak alapján a rendelet módosítása szükséges. 

 

50/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 36/2021. (XI.10.) önkormányzati rendelet egyes 

rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről 
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E rendelet - a magasabb szintű jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében- 

rendelkezik az 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem 

lépéséről, mivel az önkormányzat 2022. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult 

bevezetni. 

 

A 2021. évben megalkotott módosító rendeletek: 

 

1/2021. (I. 20.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely új 

helyi kitüntető címek (Soroksár Kiváló Mestere és Tiszta udvar, rendes ház címek) miatt 

történt. 

 

2/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely új logó 

bevezetéséről és a Soroksári Hírlap szerkesztői feladatainak a Polgármesteri Hivatal általi 

ellátásáról rendelkezett. 

 

A fentebbi kettő módosító rendelet alapján módosított un.: alap-rendelet a 26/2019. (XII. 13.) 

önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – a 

2021-ben megalkotott önálló rendeleteknél már említett, új egységes - 10/2021. (III. 25.) 

önkormányzati rendelet hatálybalépésével hatályát vesztette, de ezen rendeletek alapján 

beépített módosítások továbbra is az „új” SZMSZ szabályai között szerepelnek. 

 

3/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete a helyi címer és a „Soroksár” elnevezés 

használatának rendjéről szóló 29/2011. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

logójára vonatkozó arculati kézikönyvről szóló 2020. december 18. napján kiadott 9/2020. 

számú polgármesteri és jegyzői közös, normatív utasítás tartalmazza a logó megjelenését. 

Szükséges a logó jogi védelmét is biztosítani, és a rendeleti szabályozás által a jelkép jövőbeni 

megjelenésének egységessége is megmaradhat, tekintettel arra, hogy használatára kizárólag 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala jogosult. 

 

4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 

25.) önkormányzati rendelete módosításáról  

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: Mint minden évben - a Prizma-Juniorral kötött 

szerződés értelmében -, a nyersanyag norma változása miatt volt szükség a rendelet 

módosítására. 

 

5/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

10/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása több alkalommal vált 

szükségessé, a 2020. évi zárszámadásról szóló rendelet zárta le a 2020. évet. 
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8/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

6/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása több alkalommal vált 

szükségessé, a 2021. évi zárszámadásról szóló rendelet fogja lezárni a 2021. évet. 

 

9/2021. (III. 16.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról, amely a 

Soroksári Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal és a Soroksári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal megkötött megállapodások miatt történt. 

 

A 26/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III.25.) önkormányzati rendelet hatálybalépésével hatályát 

vesztette, de a megállapodások az új egységes SZMSZ-be beépítésre kerültek. 

 

12/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008. (IV. 

25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet 

eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről  

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: A Rendelet 3. melléklete rendelkezik a Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény által biztosított szolgáltatások térítési díjának fizetendő összegéről. 

Az Átmeneti Gondozóházi szolgáltatásért fizetendő térítési díj képletéből. „tárgyév naptári 

napjainak számával = ellátási nap” szövegrész pótlása vált szükségessé. 

Budapest Főváros Kormányhivatala célellenőrzés keretében vizsgálta a rendeletet. A 

Kormánymegbízott BP/2800/00259-1/2022 számú, 2022. 02. 17. napján kelt levelében 

megfogalmazottak alapján a rendelet módosítása szükséges. 

13/2021. (IV. 14.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 

szóló 48/2020. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Rendelet módosításával elérni kívánt cél: Soroksár közigazgatási területéhez tartozó 

termőföldek nagysága miatt, a külterület közrendjének, közbiztonságának erősítése érdekében 

volt indokolt a mezei őrszolgálat létszámának bővítése legalább három főre.  

 

14/2021. (IV. 14.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

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

 

Rendelet módosításával elérni kívánt cél: Az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetése 

indokolttá tette az „Év Egészségügyi Dolgozója” címmel kapcsolatos rendelkezések 

módosítását.  

 

15/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

23/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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A rendelet módosításával elérni kívánt cél: a 75 és 80 éve megszerzett oklevelekre tekintettel a 

pedagógusok kerületi elismerésben részesítése. 

 

16/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: SZMSZ és a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának 

rendjéről szóló 23/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet rendelkezései közötti összhang 

megteremtése szükségessé tette az SZMSZ 4. §-ának kiegészítését a Pro Urbe díjjal. 

 

 

17/2021. (V. 12.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: A jogalkalmazás gyakorlati tapasztalatai alapján 

két, korábban már a Polgármester Úrra átruházott hatáskör módosítása, továbbá egy, szintén 

korábban Polgármester Úrra átruházott hatáskör – okafogyottá válása okán történő – 

hatályon kívül helyezése  miatt került sor a rendelet módosítására. 
 

19/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről 

szóló 48/2020. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: a mezőőrök létszámának 4 főre történő emelésével 

a mezőőri szolgálatra beosztható kollégák számának növelése. 

 

20/2021. (VI. 02.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

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

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: kulturális intézményekben foglalkoztatottak esetén 

és az egészségügyi jogviszonyban az alapilletmény nem használatos fogalom, ezért a Rendelet 

módosítására vált szükségessé, annak érdekében, hogy az igazolt évek után a Rendeletben 

meghatározott összegű pénzjuttatás kerüljön kifizetésre, függetlenül a címre jogosult 

járandóságától. 

 

21/2021. (VI. 08.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

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

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: a különleges jogrend ideje alatti rendelkezések 

megállapítása a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának pályázati felhívás 

megjelenése időpontjának és a pályázat beadási határidejének meghatározására. 

 

 

22/2021. (VI. 08.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: A Rendelet módosítása az egyes rendelkezések 

jogalkalmazási szempontból történő egyértelműsítése, egyszerűsítése érdekében vált 

szükségessé. Pontosításra kerültek egyes – bizottságokra – átruházott hatáskörök, a minősített 
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szótöbbséggel eldöntendő ügyek köre a törvényi rendelkezésekhez igazításra került, és 

pontosításra került a lakossági fórum összehívására jogosultak köre is. 

 

23/2021. (VI. 08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

szóló 6/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása több alkalommal vált 

szükségessé, a 2021. évi zárszámadásról szóló rendelet fogja lezárni a 2021. évet. 

 

24/2021. (VII. 06.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi 

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

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: a támogatást igénylő civil szervezetek 

bürokratikus terheinek a csökkentése, mert az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány 2. hullámának gyors 

terjedése miatt kihirdetett veszélyhelyzeti korlátozó rendelkezések alapján 2021. évben a helyi 

civil szervezetek nem tudták/tudják felhasználni az önkormányzati támogatást a hatályos 

vonatkozó szigorúan kötött rendelkezések szerint. 

 

25/2021. (VII. 06.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

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

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: Soroksári Polgárőrség Egyesület hivatalos 

nevének, továbbá a Rendelet 29. §-a szerinti bekezdések számozásának módosítása. A 

rendelet további módosítást jelenleg nem igényel. 

 

26/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

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

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: Soroksári Zenei Érdemérem” (a továbbiakban: 

Érdemérem) kitüntetés megalkotása, amely - kerületünk zenei hagyományait figyelembe véve - 

azon zenészek számára adományozható, akik hazai és/vagy nemzetközi szinten elismertek, 

vagy munkásságuk Soroksár zenei fejlődéséhez vagy múltjához szervesen hozzájárul. A 

rendelet további módosítást jelenleg nem igényel. 

 

 

27/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: Az SZMSZ és egyes önkormányzati rendeletek 

összhangjának biztosítása, ellentmondások feloldása, jogszabályi követelményeknek való 

megfelelés. 

A módosítás során az SZMSZ 4. §-ában feltüntetésre került a Képviselő-testület által alapított 

új elismerő cím, a „Soroksári Zenei Érdemérem kitüntetés”, további pontosításra kerültek 

egyes bizottságokra átruházott hatáskörök, valamint a 124. § d) pontjában kijavításra került 

egy adminisztratív okból eredő hiba.  
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28/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

szóló 6/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása több alkalommal vált 

szükségessé, a 2021. évi zárszámadásról szóló rendelet fogja lezárni a 2021. évet. 

 

29/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátást körzethatárok 

megállapításáról szóló 8/2017. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: új védőnői körzet került meghatározás, így a hat 

védőnői körzet helyett hét védőnői körzete van a kerületnek. A kerület dinamikusan növekvő 

lakóparkjainak számával szükségessé válik a védőnői körzetek ellátotti létszámának 

folyamatos felülvizsgálata. 

 

30/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: versenyeztetési szabályok életszerűbbé tétele, 

pontosítása, szabályozás felépítésének észszerűbbé tétele. A szabályozás elérte a kívánt célt, 

további módosítás nem szükséges. 

 

31/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 

15.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: a településkép védelméről szóló rendelet (TKR) 

összhangjának megteremtése a magasabb szintű módosult jogszabályi előírásokkal. Ezen 

túlmenően a Hősök terei új intézményközpont kialakítása okán is szükségessé vált a TKR 

felülvizsgálata, valamint a lefolytatandó településképi eljárások köre és a kötelező szakmai 

konzultációt előíró rendelkezések is bővítésre kerültek. A módosítás után hatályba lépő új 

településképi követelmények alapján biztosított a tervezett intézményközpont épületeinek 

településképi illeszkedése a környező beépítésekhez. Újabb tapasztalatok függvényében a 

településképi eljárásokat és a szakmai konzultációt kötelezően előíró rendelkezések további 

bővítése idővel elképzelhető. 

 

33/2021. (X. 13.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési 

Szabályzatról szóló 26/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: A magasabb szintű jogszabály változása szükségessé 

tette a hatályos kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosítását, egyfelől azért, hogy az 

országos előírásokkal való összhang fenntartható legyen, másfelől, hogy a jelenlegi és a 

jövőben tervezett lakó- és üdülő épületekhez – a lehetőségekhez képest – biztosítani lehessen a 

kellő számú parkolóhelyet a kerületben. A módosítással a kívánt cél elérésre került. További 

tapasztalatok függvényében a parkolásra vonatkozó előírások pontosítása idővel elképzelhető. 

 

34/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető 

juttatásokról és támogatásokról szóló 28/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  
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A rendelet módosításával elérni kívánt cél: Munkáltatói Hűségjutalom elnevezésű juttatás 

Rendeletbe történő beépítésére, amelyre a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári 

Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők jogosultak 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 és 40 év 

közszolgálati idő után. 
 

35/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári 

Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának, vezetői 

illetménypótlékának, valamint illetménykiegészítésének megállapításáról szóló 32/2016. (XII. 

16.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: A rendeletmódosítás értelmében Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőre vonatkozó 

illetményalap 60 000,- Forint.  

 

36/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 5/2011. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: 2022. évre új helyi adó, az idegenforgalmi adó 

bevezetése. A korábban a Főváros által – kerületi jóváhagyással – beszedett idegenforgalmi 

adó kerületi bevezetése azonban nem lehetséges, így a Kormány rendelete előtt megalkotott és 

az idegenforgalmi adó bevezetéséről szóló rendelet-módosítás nem léphetett hatályba. 

 

38/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások 

elidegenítésének feltételeiről szóló 31/2004. (IV. 23.) önkormányzati rendelet önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: a szabályrendszer módosítása a bérlők 

lakásvásárlásának egyszerűsítése, könnyítése érdekében az értékesítési feltételrendszer 

módosításával, illetve szükségessé vált pontosítások átvezetése. A szabályozás elérte a kívánt 

célt, további módosítás nem szükséges. 

 

39/2021. (XI. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

szóló 6/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása több alkalommal vált 

szükségessé, a 2021. évi zárszámadásról szóló rendelet fogja lezárni a 2021. évet. 

 

41/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A Rendelet módosításával elérni kívánt főbb célok: 

- önkormányzati hatósági hatáskörök beépítése az SZMSZ-be, 

- a képviselő-testületi ülések napjának változása, 

- bizottsági hatáskörök kiterjesztése, 

- több helyen szövegpontosítás, kiegészítés, más jogszabályokkal történő összhang 

megteremtése érdekében. 

Az Mötv. 53. § (1) bekezdése értelmében „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;” 
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Fenti rendelkezés alapján célszerűségi és jogszerűségi szempontokat figyelembevéve - az 

SZMSZ egyéb, a jogalkalmazás során észlelt szükséges pontosításával egyidejűleg - az 

átruházott hatósági hatáskörök is rögzítésre kerültek az SZSZ-ben. 

 

 

42/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről szóló 19/1997. (V. 20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A rendelet módosításával elérni kívánt célok: 

Az Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításról a rendelet korábban hatályos 

előírásai szerint a Képviselő-testület minősített többséggel volt jogosult dönteni, a módosítás 

célja az volt, hogy a döntés egyszerű szótöbbséggel is meghozható legyen. 

A módosítás beváltotta az általa elérni kívánt célt, jelenleg további módosítás nem indokolt. 

 

 

43/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak 

feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 43/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: a módosítás néhány szükségessé vált pontosítást 

tartalmazott.  A szabályozás elérte a kívánt célt, további módosítás nem szükséges. 

 

44/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelete a Soroksári tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: a tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázat 

kiírása a Képviselő-testület helyett a Polgármester hatáskörébe kerüljön. A rendelet további 

módosítást nem igényel. 

 

46/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó 

szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 

20/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéről 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél A rendeletből kettő bekezdésben foglalt rendelkezés 

hatályon kívül helyezése vált szükségessé, tekintettel arra, hogy ezen hatáskörök közül az 

egyik nem gyakorolt hatáskör, a másik hatáskör vonatkozásában pedig magasabb szintű 

jogszabály a Polgármester hatáskörébe utalja az intézményi működéssel kapcsolatos 

dokumentumok jóváhagyását. A rendelet jelenleg további módosítást nem igényel. 

47/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 

valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1/2018. (II. 01.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: Budapest Főváros XXIII. kerület 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. november 9. napján tartott ülésén határozott 

arról, hogy a közterületek használatáról és a közterületek használatának rendjéről szóló új 

önkormányzati rendeletet alkot, amely 2022. január 1-én lép hatályba. Ahhoz, hogy a két 

önkormányzati rendelet között, amelyek tartalmi átfedést tartalmaznak, továbbra is meglegyen 

az összhang, az együttélési rendelet módosítása vált szükségessé. 
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49/2021. (XII. 08.) önkormányzati rendelete a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal 

létrehozásáról szóló 41/2012. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A rendelet módosításával elérni kívánt cél: a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal szavazati 

joggal rendelkező tagjainak felsorolásánál módosítás vált szükségessé, a rendelet további 

módosítást nem igényel. 

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 10/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelet 80. § (2) bekezdése 

alapján tájékoztató esetén kérdés és hozzászólás nem lehetséges. 

 

 

Budapest, 2022. március 2. 

 

 

 ..........................................  ………………………  

 dr. Kelemen Henrietta dr. Szabó Tibor 

 aljegyző, osztályvezető jegyző 

 az előterjesztés készítője előterjesztő 

 

 


