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*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. 
 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évben 

megalkotta a helyi címer és a „Soroksár” elnevezés használatának rendjéről 29/2011.(VII.15.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet). A kerület jellegzetességeit megtartva új 

jelkép született, amely a zászlót és a címert nem érinti: a logo. 

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. 

 

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 – a jelen előterjesztéshez mellkelt rendelet-módosítási 

javaslat szerint - kizárólag Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala jogosult. 

 

A Kormány 478/2020. (XI.3) Korm. rendeletével 2020. november 4. napjától az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus 

világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

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. 

 

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

biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 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)  

2. melléklet: Rendelet-tükör 

3. melléklet: Előzetes hatásvizsgálati kap 

4. melléklet: Egyeztető lap 

 

 



1. melléklet 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../…..(….) önkormányzati rendelete 

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

29/2011. (VII.15.) önkormányzati rendelet  

módosításáról 

(TERVEZET) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 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 a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország a 

következőket rendeli el: 

 

1. § (1) A helyi címer és a „Soroksár” elnevezés használatának rendjéről szóló 29/2011. 

(VII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő 1. § 

lép: 

„1. § E rendelet alkalmazásában: 

a) címer: Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: SZMSZ) 

meghatározott címer, 

b) „Soroksár” elnevezés: Budapest Főváros XXIII. kerületének történelmi múltjára utaló 

kifejezés, beleértve az elnevezés toldalékos, és nem magyar nyelvű változatait is. 

c) logó: az SZMSZ-ben meghatározott jelkép.” 

 

(2) A Rendelet a következő 3/A. alcímmel és 6/A. §-sal egészül ki egészül ki: 
 

„3/A. A logó használata 

 

6/A. § (1) A logó használatára Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal jogosult. 

 

(2) A logót kizárólag a polgármester és a jegyző által közösen kiadott, a Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár logójára vonatkozó arculati kézikönyvről szóló normatív utasításban 

foglaltak szerint lehet használni.” 

 

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

 

 

 

Bese Ferenc                                                               dr. Szabó Tibor 

            polgármester                                                                          jegyző 

 

 

 

 

 



Záradék:  

A rendelet-tervezet 2021. február   ……. napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat honlapján közzétételre került.  

 

Budapest, 2021. február  

                                                A Jegyző nevében eljáró: 

                                                                                            Vittmanné Gerencsér Judit 

                                                                                                          osztályvezető-helyettes 

Polgármesteri Kabinet 

 

 

 

 

INDOKOLÁS 

A helyi címer és a „Soroksár” elnevezés használatának rendjéről szóló 29/2011. (VII.15.) 

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

 

Általános Indokolás 

A kerület jellegzetességeit megtartva új jelkép született, amely a zászlót és a címert nem érinti. 

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 használatára vonatkozó 

rendelkezéseket, a mostani rendelettervezetben ez is megtörténik. 

 

Részletes Indokolás 

  

1.§ (1) Soroksár logójának fogalmára való hivatkozást tartalmazza. 

 

(2) Tartalmazza Soroksár logójának használatára vonatkozó részletszabályokat. 

 

2.§ Tartalmazza a rendelet hatályba lépésének időpontját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


