
* Veszélyhelyzetben a Képviselő-testület valamint annak bizottságai helyett a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII.  törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármester 

jogosult döntést hozni.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármestere a 40/2020. (III.11.) 

Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt a 168/2020.(IV.14.) határozatában döntött 

arról, hogy a Polgármesteri Hivatal központi épületének (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) 

portaszolgálati feladatai ellátását az önkormányzat kiadja egy külső professzionális őrzés-

védelemmel foglalkozó cég részére. Az ehhez szükséges közbeszerzési eljárás eredményes 

lefolytatását követően megtörtént a szerződéskötés a nyertes pályázóval, mely 2021. december 31. 

napjáig érvényes. 

 

A feladatellátás kiszervezésére azért volt szükség, hogy a korábban portaszolgálatot teljesítő, - a 

Rendészeti és Mezőőri Osztályhoz (korábbi elnevezése szerint a Rendészeti Osztályhoz) tartozó - 

szakképzett állomány a veszélyhelyzet következtében jelentkező többletfeladatok ellátására 

szolgálatba tudjon állni Soroksár közterületein. A kialakult egészségügyi veszélyhelyzet; a 

koronavírus járvány miatt jelentkezett plusz feladatok, valamint a rendkívüli munkavégzés 

elrendelésének csökkentése érdekében indokolttá vált további képzett közterület-felügyelők 

foglalkoztatása a közterületen. 

 

Az eddigi tapasztalatokat figyelembevéve úgy a járványhelyzetben, mint általánosságban 

elmondható, hogy a soroksári lakosság továbbra is igényli a közterület-felügyelőknek közterületen 

történő állandó jelenlétét, járőrözését a nap huszonnégy órájában. Az elmúlt időszak megmutatta, 

hogy a nagyobb létszámban történő járőrözéssel eredményesen fel lehet lépni a közbiztonságot és a 

köztisztaságot sértő jogellenes magatartásokkal szemben. Lehetőség nyílt megalakítani az osztályon 

belül az illegális hulladéklerakással szemben harcoló külön csoportot, melynek tevékenységéhez 

számos eredményes intézkedés kapcsolódik. Rengeteg pozitív visszacsatolás érkezett 

Hivatalunkhoz annak kapcsán is, hogy a közterület-felügyelőink hetente több alkalommal értek 

tetten kábítószerhasználókat, amely személyek között többen körözés alatt álltak. A veszélyhelyzet 

ideje alatt érvényben lévő korlátozó intézkedések bevezetése még inkább indokolttá tette a 

Rendészet éber jelenlétét Soroksár utcáin.  

A közterület-felügyelők jelenlegi létszámának megőrzését, sőt növelését a kamerarendszer tervezett 

bővítése és a megnövekedett lakossági igények is indokolják.  

 

Álláspontunk szerint a lakosság szubjektív biztonságérzetének megőrzéséhez, illetve növeléséhez- 

figyelemmel a tervezett szabadságolásra, felmerülő betegállományokra – a feladatok 

zökkenőmentes ellátása érdekében elengedhetetlen, hogy közterület-felügyelőink legalább a 

jelenlegi létszámban lássanak el közterületi szolgálatot. 

Fentiekre tekintettel a jövőben is szükségét látjuk annak, hogy a Polgármesteri Hivatal központi 

épületének portaszolgálati feladatok ellátását továbbra is egy külső, professzionális őrzés-

védelemmel foglalkozó cég lássa el. 

 

A vonatkozó, jelenleg hatályos, a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2020. évi 

mértékéről szóló 150/2020. (IV. 24.) Korm. rendelet a következőképpen rendelkezik: 

 

„1. § A 2020. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 

általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 2336 forint/óra. 

 

Ezen paramétereket figyelembe véve, az alábbi bruttó kiadások merülnének fel 2022. évben a 365 

nap X 24 óra X 2336 Ft. = 20,463,360 Ft + ÁFA 

 

A felmerülő költségek fedezetét az Önkormányzat tárgyévi költségvetésének terhére javasoljuk 

biztosítani.  



 

 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (továbbiakban: Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdés értelmében 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei 

közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 

közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 

Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. 

(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ával kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a 

Katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésének megfelelően 

készült. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a Katasztrófavédelmi törvényben 

biztosított jogkörében eljárva - az előterjesztésben foglaltak alapján – szíveskedjék döntését 

meghozni. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

168/2020.(IV.14.) határozata a 2022-2024.-évi költségvetései terhére kötelezettség vállalásáról 

(Grassalkovich út 162. sz. alatti épület portaszolgálatának biztosítása) 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal központi épülete 

portaszolgálati feladatainak ellátását a 2022-2024. években továbbra is egy külső 

professzionális őrzés-védelemmel foglalkozó cég közreműködésével kívánja biztosítani, 

II. a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés díjára kötelezettséget vállal 

20,463,360-Ft + ÁFA/év összeg erejéig.  

III.  intézkedik a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, 

IV.  intézkedik a kötelezettségvállalásnak az Önkormányzat 2022., 2023. és 2024. évi 

költségvetésben való szerepeltetéséről, 

V. a közbeszerzési eljárás eredménye alapján megköti a Polgármesteri Hivatal központi 

épületének portaszolgálati feladatai ellátására vonatkozó szerződést. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

 

Budapest, 2021. március. 

 

  Ungvári János 

  osztályvezető 

                                                                                                                 előterjesztő 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Egyeztető lap 

 

Javaslat kötelezettségvállalásra Polgármesteri Hivatal központi épületének porta szolgálatának 

feladat ellátására című 

 

Képviselő-testületi előterjesztéshez 

 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály – osztályvezető 

 

Észrevétel/javaslat:  

 

 

 

Budapest, 2021 ……………      …………………………… 

                aláírás 

 

 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Kisné Stark Viola Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 

osztályvezető 

 

 

Észrevétel/javaslat:  

 

 

 

Budapest, 2021. ……………      …………………………… 

                 aláírás 


