
1 

 

 
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  

26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Előterjesztő:     dr. Szabó Tibor jegyző 

      

Az előterjesztést készítette:   dr. Kelemen Henrietta 

      osztályvezető  

      Jogi és Személyügyi Osztály 

 

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:  dr. Weidinger Brigitta  

      mb. osztályvezető 

      Polgármesteri Kabinet 

 

Az előterjesztést megtárgyalására  

jogosult bizottságok*:    Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

Testületi ülés időpontja, amely ülésen 

a Képviselő-testület az előterjesztést  

tárgyalta volna*:     2021. február 16. 

 

Ellenjegyzők:     Vittmanné Gerencsér Judit 

osztályvezető-helyettes 

      Polgármesteri Kabinet 

 

Jogi szempontból ellenőrizte:   - 

  

*Veszélyhelyzetben a Képviselő-testület valamint annak bizottságai helyett a 

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

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

jogosult döntést hozni. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet (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,” 

 

Fenti feladatkörömben eljárva javaslatot teszek az SZMSZ módosítására. 

 

1. 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár logójára vonatkozó arculati kézikönyvről szóló 

normatív utasítás tartalmazza a logó megjelenését.  

 

Soroksár logója: lefelé néző pajzs, három részre osztva, sárga, világoskék, sötétszürke színű 

háttéren a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia templomának sziluettje fehér színnel 

ábrázolva, alatta sötétszürke színben a felirat: Soroksár. 

 

A korábbiakban önkormányzati rendelet nem rendezte a soroksári logó fogalmát, amely 

szimbólum viszont már 2020. szeptembere óta létezik és használatban van, ezért indokolt és 

szükséges magát atényt rögzíteni az SZMSZ-ben, de ezzel együtt a logo paramétereit meg kell 

határozni az önkormányzati jelképei között továbbá a jelképek használatára vonatkozó 

rendeletben pedig a logo használatának részletes szabályit célszerű rögzíteni. 

 

2. 

A SZMSZ  136. § (2) bekezdés a) pontja szerint: 

„A polgármester az (1) bekezdésben meghatározottakon túl: a munkaterv szerinti képviselő-

testületi ülésen írásban ad tájékoztatást a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, illetve 

az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről,” 

Javaslom az „írásban ad tájékoztatást” szövegrészt - a gyakorlatban alkalmazott - „írásban tesz 

jelentést” szövegre módosítani. 

3. 

Az SZMSZ 1. melléklete tartalmazza a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei által 

kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok felsorolását, azok ellátásának módját és mértékét, 

továbbá az adott feladat ellátására irányadó jogszabályi rendelkezés megjelölésével. 

 

Tekintettel arra, hogy a Pogármesteri Kabinet a Soroksári Hírlap kiadói feladatainak ellátása 

mellett a szerkesztői feladatokat is ellátja, ezért szükséges az SZMSZ 1. mellékletében a 

módosítást átvezetni. 

 

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

várható következményeinek felmérését, melynek eredményét a jelen előterjesztés 2. mellékletét 

képező „Hatásvizsgálati lap”-on mutatok be.  
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A Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2020. 

november 04. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

Az előterjesztés mellékleteként csatolt Rendelet-tervezet - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a 

Katasztrófavédelmi törvény hivatkozott rendelkezésének megfelelően készült.  

A 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. 

 

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

biztosított jogkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet  

módosítására vonatkozó javaslatot elfogadni szíveskedjen, egyúttal a rendeletet megalkotni 

szíveskedjen. 

 

Budapest, 2021. február 1. 

 

 

dr. Kelemen Henrietta             dr. Szabó Tibor  

      osztályvezető                        jegyző  

az előterjesztés készítője       előterjesztő 

 

Mellékletek 

1. melléklet: Rendelet-tervezet (Általános és részletes indokolással együtt)  

2. melléklet: Rendelet-tükör 

3.  melléklet: Hatásvizsgálati lap 
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1. melléklet 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

…./….(…….) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

(TERVEZET) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármestere a 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 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. § (1) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § és 2. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„1.§      Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának (a továbbiakban: 

Önkormányzat) zászlója, címere és logója: 

a) zászló: Függőleges fekete-sárga-fekete alapszínű zászló. A zászló mérete 2: 1. A 

fekete-sárga részek 1: 2 arányúak. A zászlórúddal ellentétes függőleges oldalán arany 

rojtozással. A sárga mező közepén Soroksár arany szegélyű címere helyezkedik el 

„ARMA OPPIDI SOROKSÁR” aranyszínű felirattal. 

b) címer: A pajzsban a hit, remény és szeretet jelképei láthatók: vörös szív arany 

lánggal, alatta elhelyezett barna kereszttel, illetve ezüst horgonnyal. A pajzs felett 

nyolcágú, aranyszínű barokk korona. A pajzstartók szembenéző kinyújtott, vörös nyelvű 

arany oroszlánok. 

c) logó: lefelé néző pajzs, három részre osztva, sárga, világoskék, sötétszürke színű 

háttéren a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia templomának sziluettje fehér 

színnel ábrázolva, alatta sötétszürke színben a felirat: Soroksár. 

  

2.§       Az Önkormányzat címerének, a „Soroksár” elnevezés, valamint a logó használatának 

rendjét Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyi címer és a „Soroksár” elnevezés használatának rendjéről szóló 

rendelete szabályozza.” 

 

(2) A Rendelet 136. § (2) bekezdés a) pontjában az „ad tájékoztatást” szövegrészt helyébe a 

„tesz jelentést” szöveg lép. 

 

(3) A Rendelet 1. mellékletében az Ellátandó kötelező feladatok (Polgármesteri Kabinet) 

táblázat 1. sorában a „Soroksári Hírlap kiadói feladatainak ellátása” szövegrész helyébe 

a „Soroksári Hírlap kiadói, szerkesztői feladatainak ellátása” szöveg lép. 

  

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

 

 Bese Ferenc      dr. Szabó Tibor      

 polgármester                    jegyző     
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Záradék: A rendelet-tervezet 2021. február …....-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.  

 

Budapest, 2021. február …...  

 

A jegyző nevében eljáró:  

 

         Vittmanné Gerencsér Judit  

osztályvezető-helyettes  

Polgármesteri Kabinet 
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A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) 

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

 

 

Általános indokolás 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár logójára vonatkozó arculati kézikönyvről szóló 

normatív utasítás tartalmazza a logó megjelenését.  

 

Soroksár logója: lefelé néző pajzs, három részre osztva, sárga világoskék, sötétszürke színű 

háttéren, a Soroksári Nagyboldogasszony Főplébánia templomának sziluettje fehér színnel 

ábrázolva, alatta sötétszürke színben a felirat: Soroksár. 

 

A korábbiakban önkormányzati rendelet nem rendezte a soroksári logó fogalmát, amit 

szükséges meghatározni az önkormányzati jelképei között. 

 

Tekintettel arra, hogy a Pogármesteri Kabinet Soroksári Hírlap kiadói feladatainak ellátása 

mellett a szerkesztői feladatokat is ellátja, ezért szükséges az SZMSZ 1. mellékletében a 

módosítást átvezetni. 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz 

 

(1) Tartalmazza Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár zászlója, címere és logója az 

meghatározását és hivatkozást, hogy a jelképek használatát a helyi címer és a 

„Soroksár” elnevezés használatának rendjéről szóló rendelete szabályozza. 

(2) Az SZMSZ 136. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szövegrészt a gyakorlatban 

alkalmazott szövegrészre módosítja.  

(3) Tartalmazza, hogy a Polgármesteri Kabinet által ellátandó feladatok kibővülnek 

Soroksári Hírlap szerkesztői  feladatokkal. 

 

A 2. §-hoz 

 

Ez  a szakasz a rendelet hatálybalépésének napjáról rendelkezik. 


