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 Budapest Főváros XXIII. kerület 

 Soroksár Önkormányzatának 

 J E G Y Z Ő J E  

 _____________________________ 

 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. 
 

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS 
 

Tájékoztató a 2020. évben megalkotott rendeletek hatályosulásának felülvizsgálatáról 
 

 

Előterjesztő:   dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Az előterjesztést készítette:   dr. Kelemen Henrietta 

  osztályvezető 

  Jogi és Személyügyi Osztály  

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - 

 

Az előterjesztést megtárgyalására  

jogosult bizottságok*: Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság  
Jogi és Ügyrendi Bizottság  

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság  

Pénzügyi Bizottság  

Szociális és Egészségügyi Bizottság  

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi 

Bizottság    

 

Testületi ülés időpontja, amely ülésen 

a Képviselő-testület az előterjesztést  

tárgyalta volna*:  2021. március 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) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármester 

jogosult döntést hozni. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a 

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

önkormányzati rendelete 69. §-ában foglaltak alapján a 2020. évben megalkotott rendeletek 

hatályosulásának felülvizsgálatáról az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-

testületet.  

 

A Polgármesteri Hivatal a feladatai ellátása során a 2020. 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 

58 rendeletet alkotott, az alábbiak szerint: 

 

A 2020. évben megalkotott önálló rendeletek: 

 

 

10/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről  

 

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

szükségessé, a 2020. évi zárszámadásról szóló rendelet fogja lezárni a 2020. évet. 

 

21/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelete a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozásokról 

 

Jogszabályi felhatalmazás alapján a 2020. április 25. (szombat) 00.00 órától és 2020. április 

26. (vasárnap) 24.00 óráig a kijárás korlátozására a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 

27.) Korm. rendeletben foglaltaktól szigorúbb szabályokat állapított meg az önkormányzati 

rendelet. A rendelet időbeli hatálya csak adott hétvégére szólt. 

 

31/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetés 

végrehajtásáról  

 

A zárszámadási rendelet zárta le a 2019. évi költségvetést. 

 

41/2020.(X.14.) önkormányzati rendelete a Budapest XXIII. kerületben változtatási tilalom 

elrendeléséről 

 

A rendelet megalkotásával a kívánt cél elérése biztosításra került, további változtatási tilalom 

elrendelése nem indokolt. 

 

42/2020.(X.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek 

és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról  

 

A rendelet megalkotása ót nem merült fel olyan körülmény, ami miatt szükséges lenne a rendelet 

módosítása. 

 

48/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről  
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2021. január 1-jétől bevezetésre került a mezőőri járulék fizetési kötelezettség valamennyi 

földhasználó részére, aki a kerület illetékesség területén termőföld bejegyzett használója, 

tulajdonosa. Az új rendelet tekintetében egyelőre nem merült fel módosítási igény. Ha véget ér 

a mezőőri képzés, indokolttá válik a rendeletben meghatározott mezőőri létszám 

megváltoztatása. 

 

49/2020.(XI.11.) önkormányzati rendelete kötelező maszkviselésre kijelölt közterületekről  

A veszélyhelyzet idején szükséges és indokolt volt olyan közterületek kijelölése a koronavírus-

járvány terjedésének megakadályozása, az egészségvédelme érdekében, ahol kötelező a maszk 

viselése. Az önkormányzati rendelet a 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzet megszüntetésével egyidejűleg hatályát vesztette. (Megjegyzendő, hogy a 

27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel e tárgykörben 

új önkormányzati rendelet megalkotására került sor.) 

 

58/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelete az Önkormányzati köszöntésekről és az 

Önkormányzat által nyújtott, a köszöntésekhez kapcsolódó természetbeni juttatásokról  

 

A jogalkalmazás során szerzett gyakorlati tapasztalataink és a pozitív tartalmú visszajelzések 

– köszönetnyilvánítások - alapján megállapítható, hogy Soroksár lakossága örömmel fogadja 

az Önkormányzat nevében kiküldött köszöntő leveleket. A rendelet a szándékolt célt valósítja 

meg, módosítása nem vált szükségessé. 

 

A 2020. évben megalkotott módosító rendeletek: 

 

1/2020.(I.15.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

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

 

A módosítás lehetőséget teremtett arra, hogy a Képviselő-testület saját tagjai közül két fő, 

továbbá egy fő nem a képviselő testület tagjai közül választott alpolgármestert válasszon. A 

rendelkezés jelenleg is hatályos, az SZMSZ e téren módosítást nem igényel. 

 

2/2020.(I.28.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

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

 

A partnerségi rendelet a Képviselő-testületi SZMSZ-szel összhangba került, további módosítása 

nem szükséges. 

 

3/2020.(I.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

5/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása több alkalommal vált 

szükségessé, a 2019. évi zárszámadásról szóló rendelet zárta le a 2019. évet. 

 

4/2020.(I.28.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési 

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

 

A rendelet módosításával a kiemelt fejlesztési területek vonatkozásában a tervezett fejlesztések 

gyorsabb végrehajtása biztosításra került, további módosítás nem szükséges. 
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5/2020.(I.28.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

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

 

A módosítással a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött (felülvizsgált, szükség szerint 

módosított) együttműködési megállapodások kerültek beépítésre az SZMSZ mellékleteként. A 

2020. év januárjában elfogadott megállapodások ismételt felülvizsgálata megtörtént, a 

nemzetiségi önkormányzatok általi véleményezése jelen tájékoztató elkészítésének 

időpontjában folyamatban van. Amennyiben a nemzetiségi önkormányzatok elfogadják a 

megállapodások módosítását, az SZMSZ vonatkozó mellékleteinek módosítása válik 

szükségessé. 

 

6/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

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

 

A rendelet további módosítása nem szükséges, viszont a bérleti díjakat évente felül kell vizsgálni 

 

7/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

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

 

A módosítás többirányú volt: egyfelől az SZMSZ felülvizsgálata során észlelt adminisztratív 

hibák (elírások) kijavítására, pontosítására, másfelől a Képviselő-testület korábbi döntéseinek 

- pl. a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek megnevezésében történt változások -

átvezetésére irányult. E módosítás keretében került sor a Képviselő-testület több tagja által is 

kezdeményezett „Egyebek” napirendi pont SZMSZ-ben történő feltűntetésére, a rendes 

üléseken tárgyalandó „Kérdések, bejelentések” című állandó napirendi pont bevezetésével, 

valamint ehhez kapcsolódóan az ülés vezetésével kapcsolatos egyes rendelkezések is 

módosításra kerültek. Az SZMSZ alkalmazása során szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján 

a „Kérdések, bejelentések” című állandó napirendi pont címe – ezáltal a napirend keretében 

tárgyalható témakörök - 2020. október hónapban kiegészítésre került. 

 

8/2020.(II.18.) 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.) 

rendelet módosításáról 

 

Mint minden évben - a Prizma-Juniorral kötött szerződés értelmében -, a nyersanyag norma 

változása miatt volt szükség a rendelet módosítására. Egyéb módosítás nem szükséges. 

 

9/2020.(II.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

5/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása több alkalommal vált 

szükségessé, a 2019. évi zárszámadásról szóló rendelet zárta le a 2019. évet. 

 

11/2020.(III.04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

5/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása több alkalommal vált 

szükségessé, a 2019. évi zárszámadásról szóló rendelet zárta le a 2019. évet. 
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12/2020.(III.17.) önkormányzati rendelete az orvosi körzethatárok megállapításáról szóló 

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

 
A módosítás oka az volt, hogy a tartósan betöltetlen orvosi körzet betöltésre került. További 

módosítás nem szükséges. 

 

13/2020.(III.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

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

 

Tekintettel arra, hogy 2020. évben a kulturális ágazatban, 2021. évben az egészségügyi 

ágazatban a közalkalmazotti jogviszony kivezetésre került, és a rendelet több helyen 

közalkalmazottat említ, a rendelet további módosítása szükséges. 

Ezzel egyidejűleg a Soroksár gyermekeiért kitüntetésre vonatkozó 20. § (1) bekezdés a) 

pontjában szereplő „25” szám után az - adminisztratív hiba folytán kimaradt - "év" szó pótlása 

is szükséges. 

 

14/2020. (III.17.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési 

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

 

A rendelet módosításával annak hatálya Soroksár teljes közigazgatási területére kiterjesztésre 

került, a kibővített területrészre vonatkozóan további módosítás egyelőre nem szükséges. 

 

15/2020.(IV.20.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 

17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A módosítással a rendelet kiegészítésre került, további módosítása nem szükséges. 

(Megjegyzendő, hogy a pénzbeli és természetben ellátásokkal kapcsolatban új rendelet-tervezet 

készült, amely a veszélyhelyzet miatt nem került eddig megtárgyalásra.)  

 

16/2020.(IV.20.) önkormányzati rendelete a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat 

hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének 

szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 

10/2018.(III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Az önkormányzati rendelet ténylegesen nem került még alkalmazásra, mivel központi intézkedés 

miatt a veszélyhelyzet idején ingyenes maradt a szolgáltatás. 

 

17/2020.(IV.20.) 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 fogja lezárni a 2020. évet. 

 

18/2020.(IV.20.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

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

 

Az e rendelettel - a veszélyhelyzetre való tekintettel - módosított határidőket (a 8. § (2) 

bekezdésében áprilisról szeptemberre, a 9. § (1) bekezdésében júniusról novemberre) a 
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28/2020. (VII.14.) rendelet az eredeti határidőkre (április és június) módosította vissza. A 

rendelet további módosítása jelenleg nem szükséges. 

 

19/2020.(IV.23.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

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

 

A módosítás célja a Képviselő-testület által megalkotott önkormányzati rendeletek 

megalkotásának és hatálybalépésének napja közti időtartam lerövidítése volt. Az SZMSZ 

alkalmazása során szerzett gyakorlati tapasztalatok alapján a módosítás elérte célját, a 

vonatkozó rendelkezés nem igényel további módosítást. 

 

20/2020.(IV.24.) 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 fogja lezárni a 2020. évet. 

 

22/2020.(V.12.) 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 fogja lezárni a 2020. évet. 

 

23/2020.(V.12.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 35/2017.(XII.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A rendelet módosításával a településképi követelmények kiegészítésre kerültek, további 

módosítás ettől függetlenül ismét várható, mivel magasabb szintű jogszabályváltozások miatt a 

rendelet felülvizsgálata szükséges. 

 

24/2020.(VI.09.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátást biztosító praxisjog 

megszerzését segítő támogatásról szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet nem igényel további módosítást. 

 

25/2020.(VI.09.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

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

 

Tekintettel arra, hogy 2020. évben a kulturális ágazatban, 2021. évben az egészségügyi 

ágazatban a közalkalmazotti jogviszony kivezetésre került, és a rendelet több helyen 

közalkalmazottat említ, a rendelet további módosítása szükséges. 

Ezzel egyidejűleg a Soroksár gyermekeiért kitüntetésre vonatkozó 20. § (1) bekezdés a) 

pontjában szereplő „25” szám után az - adminisztratív hiba folytán kimaradt - "év" szó pótlása 

is szükséges. 

 

26/2020.(VI.09.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak 

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

módosításáról  
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A rendelet további módosítása - a tavalyi módosításokkal való alkalmazásának gyakorlati 

tapasztalatai alapján - jelenleg nem szükséges. 

 

27/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

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

 

A módosítás többirányú volt: adminisztratív hibák (elírások) javítása, az SZMSZ előző 

módosítását követően bekövetkezett változások átvezetése, jogharmonizáció (az SZMSZ és 

egyéb önkormányzati rendeletek közötti ellentmondások feloldása, a rendeletek közti összhang 

megteremtése). E módosítás során pontosításra kerültek a bizottságokra és a Polgármesterre 

átruházott hatáskörök jegyzékei, melynek során az egyes bizottságok feladatai az SZMSZ 

vonatkozó szakaszaiba kerültek beépítésre, így a módosított jegyzékek a ténylegesen átruházott 

hatásköröket tartalmazzák. Az egyes átruházott hatáskörök – a jogalkalmazás gyakorlati 

tapasztalatai alapján - pontosításra kerültek. Az e módosítással érintett rendelkezések további 

módosítása jelenleg nem szükséges. 

 
28/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

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

A koronavírus – járvány miatt szükséges volt a rendeletben meghatározott határidők 

módosítása, melyre a 18/2020. (IV.20.) önkormányzati rendelet megalkotásával került sor. A 

veszélyhelyzet elmúltával e módosító rendelettel a már említett, korábbi módosítás előtti 

határidők kerültek visszaállításra. A civil szervezetek a pénzügyi támogatással - a rendelet 

későbbi, az 54/2020. (XII.09) rendelettel elfogadott módosítása alapján - legkésőbb május 31-

ig kötelesek elszámolni, így aki szeretne 2021. évben is pályázni, június 15-ig be tudja nyújtani 

a pályázatát is, tehát újabb módosításra jelenleg nincs szükség. 

 

29/2020.(VII.14.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) 

rendelet módosításáról 

 

Jogszabályváltozásból fakadó módosítás volt, a rendelet további módosítása nem szükséges. 

 

30/2020.(VII.14.) 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 fogja lezárni a 2020. évet. 

 

32/2020.(VIII.11.) 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 fogja lezárni a 2020. évet. 

 

33/2020.(VIII.11.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 

17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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A módosítással a rendelet kiegészítésre került, módosítása nem szükséges. (Megjegyzendő, 

hogy a pénzbeli és természetben ellátásokkal kapcsolatban új rendelet-tervezet készült, amely 

a veszélyhelyzet miatt nem került eddig megtárgyalásra.)  

 

34/2020.(VIII.11.) önkormányzati rendelete a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat 

hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő létesítése engedélyezésének 

szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló 

10/2018.(III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Az önkormányzati rendelet nem igényel további módosítást. 

 

35/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és 

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

 

A rendelet további módosítást nem igényel. 

 

36/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak 

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

módosításáról 

 

A rendelet további módosítást jelenleg nem igényel. 

 

37/2020.(IX.30.) 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 rendeletmódosítás értelmében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri 

Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőre vonatkozó illetményalap 53 000,- Forint. További 

módosítás akkor szükséges, amennyiben a Képviselő-testület az illetményalap emeléséről kíván 

dönteni.  

 

38/2020.(X.14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

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

 

A módosítás a 2020. februárjában bevezetett „Kérdések, bejelentések” című állandó napirendi 

pont címét, ezáltal a napirend során tárgyalható témák körét egészítette ki „Kérdések, 

bejelentések, bizottsági tagcserék” címre. E módosítás során az ülés vezetésével, az egyes 

napirendi pontok tárgyalási rendjével kapcsolatban több részletszabály (pl. sürgősségi 

indítvány tárgyalására vonatkozó szabályok, időkorlátok, név szerinti szavazás esetei, 

minősített többséget igénylő ügyek köre, rendelet-tervezethez módosító indítvány benyújtási 

határideje stb.) egyértelműsítésre, ésszerűsítésre, pontosításra került. Az e módosítással érintett 

rendelkezések a jogalkalmazás során szerzett tapasztalatok alapján jelenleg nem igényelnek 

további módosítást. 

 

39/2020. (X.14.) 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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Tekintettel arra, hogy 2020. évben a kulturális ágazatban, 2021. évben az egészségügyi 

ágazatban a közalkalmazotti jogviszony kivezetésre került, és a rendelet több helyen 

közalkalmazottat említ, a rendelet további módosítása szükséges. 

Ezzel egyidejűleg a Soroksár gyermekeiért kitüntetésre vonatkozó 20. § (1) bekezdés a) 

pontjában szereplő „25” szám után az - adminisztratív hiba folytán kimaradt - "év" szó pótlása 

is szükséges. 

 

40/2020.(X.14.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 

szóló 17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A módosítással a rendelet kiegészítésre került, módosítása nem szükséges. (Megjegyzendő, 

hogy a pénzbeli és természetben ellátásokkal kapcsolatban új rendelet-tervezet készült, amely 

a veszélyhelyzet miatt nem került eddig megtárgyalásra.)  

 

41/2020.(X.14.) önkormányzati rendelete a Budapest XXIII. kerületben változtatási tilalom 

elrendeléséről 

 

A rendelet megalkotásával a kívánt cél elérése biztosításra került, további változtatási tilalom 

elrendelése nem indokolt. 

 

43/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelete a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat 

hivatali helyiségen kívüli és hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő 

létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak 

mértékéről szóló 10/2018.(III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A módosítás lehetőséget teremtett arra, hogy veszélyhelyzet időtartama alatt Polgármester Úr 

határozza meg az anyakönyvi események engedélyezésének szabályait, továbbá a 

többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékét, annak mérséklését vagy elengedését. A rendelet 

további módosításra a veszélyhelyzet megszűnését követően lesz szükség. 

 

44/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

A módosítás nem lépett hatályba, mivel az 52/2020. (XII.09.) rendelet döntött a hatályba nem 

lépéséről. 

 

45/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 52/2020.(XII.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A rendelet korábban pontosan hivatkozott központi jogszabályhelyre (merev hivatkozás), de a 

gyakran változó jogszabályi környezet miatt ez módosításra került akként, hogy már csak un.: 

rugalmas hivatkozás szerepel a rendeletben, így egyelőre további módosítást nem igényel a 

rendelet. 

 

46/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető 

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

A rendelet módosítás lehetővé teszi a köztisztviselő egészségmegőrzése érdekében rekreációs 

juttatás kifizetését, továbbá a köztisztviselő részére a képernyő előtti munkavégzéséhez 
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éleslátást biztosító szemüveg készítésének díjához adható támogatás kifizetését. További 

módosítás nem szükséges. 

 47/2020.(XI.10.) 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 fogja lezárni a 2020. évet. 

 

50/2020.(XI.18.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 44/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő 

hatályba léptetéséről 

 

A módosítás nem lépett hatályba, mivel az 52/2020. (XII.09.) rendelet döntött a hatályba nem 

lépéséről, figyelemmel a Kormány 535/2020. (XII.1.) rendeletére, amely alapján az 

önkormányzatok új helyi adókat nem vezethettek be, ezáltal a korábban a Főváros által – 

kerületi jóváhagyással – beszedett idegenforgalmi adó kerületi bevezetése sem lehetséges, így 

a Kormány rendelete előtt megalkotott és az idegenforgalmi adó bevezetéséről szóló rendelet-

módosítás nem léphetett hatályba. 

 

51/2020.(XI.24.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 

17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelete módosításáról  

 

A módosításra a veszélyhelyzetre való tekintettel, természetbeni juttatás (karácsonyi csomag) 

pénzbeli juttatásként történő kifizetése okán került sor. A módosítással a kívánt cél megvalósult, 

további módosítás nem szükséges. 

(Megjegyzendő, hogy a pénzbeli és természetben ellátásokkal kapcsolatban új rendelet-tervezet 

készült, amely a veszélyhelyzet miatt nem került eddig megtárgyalásra.)  

.  

 

52/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 44/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek, 

valamint a 44/2020.(XI.10.) önkormányzati rendelet eltérő szöveggel történő hatályba 

léptetéséről szóló 50/2020.(XI.18.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről 

 

E rendelet - a magasabb szintű jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében- 

rendelkezik a 44/2020. (XI.10.) és az 50/2020. (XI.18.) önkormányzati rendeletek hatályba nem 

lépéséről. 

 

53/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 20/2008.(IV.25.) 

rendelet módosításáról 

 

A rendelet további módosítása jelenleg nem szükséges. 

 

54/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló 5/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról  
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A rendelet a koronavírus – járványra való tekintettel az elszámolási határidőt - amennyiben az 

veszélyhelyzet idején járna le - május 31. napjára módosította és lehetővé tette, hogy az 

elszámolás során a támogatás évét követő évben kiállított számlák is elfogadhatóak legyenek. 

További módosításra jelenleg nincs szükség. 

 

55/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 

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

rendelet módosításáról  

 

A rendelettel kapcsolatban további módosítási igény nem merült fel. 

 

56/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről, kivágásáról és 

pótlásáról szóló 11/2018.(III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Az önkormányzati rendelet az év végén került elfogadásra, ezért csak a vegetációs időszak 

megindulása után tudjuk alkalmazni az életbe lépő új rendelkezéseket, akár a védőtávolságok 

betartása, akár a bírságolások tekintetében. 

 

57/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

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

 

Tekintettel arra, hogy 2020. évben a kulturális ágazatban, 2021. évben az egészségügyi 

ágazatban a közalkalmazotti jogviszony kivezetésre került, és a rendelet több helyen 

közalkalmazottat említ, a rendelet további módosítása szükséges. 

Ezzel egyidejűleg a Soroksár gyermekeiért kitüntetésre vonatkozó 20. § (1) bekezdés a) 

pontjában szereplő „25” szám után az - adminisztratív hiba folytán kimaradt - "év" szó pótlása 

is szükséges. 

 

 

 
Az előterjesztést tájékoztatóként készült. 

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

Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 81. § (2) bekezdése alapján 

tájékoztató esetén kérdés és hozzászólás nem lehetséges. 
 

 

Budapest, 2021. március 1. 

 

 

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

 dr.Kelemen Henrietta dr. Szabó Tibor 

 osztályvezető jegyző 

 az előterjesztés készítője előterjesztő 


