
* 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! 

 

A Soroksári Hírlap lapalapítója Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, 

bejegyzett kiadója Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének 438/2011. (VI. 7.) Ök. sz. határozata alapján a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksári Polgármesteri Hivatal.  

A Soroksári Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatokat és jogokat az Önkormányzat mint 

lapalapító és a Hivatal mint kiadó között a jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező 

megállapodás szabályozza. 

 

A szerkesztői feladatok Hivatalon belüli ellátása szükségessé teszi a megállapodás 

újraszabályozását, az e tárgyban készült megállapodás-tervezet jelen előterjesztés 2. számú 

mellékletét képezi.  

 

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. 

 

A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 04. napjától, illetve 2021. február 

8-i hatálybalépéssel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére 

elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel kérem Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a 

Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörében eljárva - az előterjesztésben foglaltak 

alapján - a határozati javaslatról dönteni szíveskedjék. A határozati javaslatban szereplő, a 

„határozat 1. számú melléklete” kifejezésen jelen előterjesztés 2. számú melléklete értendő. 

 

A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES 

TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4) 

BEKEZDÉSE ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének 

……/2021. (II. 16.) határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

módosításáról 

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 megköti a 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatallal a határozat 1. számú 

mellékletét képező megállapodást a Soroksári Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatokról és 

jogokról, és azt aláírja arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától az 

Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek. 

 

Határidő: 2021. március 5. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest, 2021. február 1. 

 

 

Kovátsné dr. Prohászka Beáta 

osztályvezető-helyettes 

Városüzemeltetési Osztály 

 

dr. Szabó Tibor 

jegyző 

előterjesztő 
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az előterjesztés készítője 

 

 

Mellékletek:  

- 1. sz. melléklet: Megállapodás a Soroksári Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatokról 

és jogokról 

- 2. sz. melléklet: Megállapodás-tervezet 

 

 


