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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) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármester 

jogosult döntést hozni. 
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Tisztelt Képviselő-testület!      

 

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 az előterjesztés készítője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a 

Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörömben eljárva hozzam meg a 

szükséges döntéseket. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A kerület közlekedésbiztonsági és parkolási problémáinak megoldásával kapcsolatos témával 

a Képviselő-testület már több alkalommal foglalkozott. 2020 októberében a Képviselő-testület 

429/2020.(X.13.) határozatával úgy döntött, hogy kérjünk be árajánlatot a kerület komplex, 

átfogó közlekedésbiztonsági és forgalomszabályozási helyzetének felmérésére, különös 

tekintettel a parkolási gondok enyhítésére, az esetleges fizetős parkolás bevezetésének 

vizsgálatára, valamint az egyes utak, utcák egyirányúsításának lehetőségeire. A döntést 

követően felvettük a kapcsolatot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Tanszék dékánjával és egyeztetéseket folytattunk azzal 

kapcsolatban, hogy a határozatban meghatározott tartalmú közlekedésfejlesztési dokumentum 

elkészítése milyen részfeladatokból állhat össze és milyen sorrendben javasolt a vizsgálatokat 

elvégezni. Ezen egyeztetések figyelembevételével került véglegesítésre az a tematika javaslat, 

ami alapján szakmailag szükségesnek tartjuk, hogy Soroksár teljes közlekedésfejlesztési 

koncepciója átfogó felülvizsgálatra kerüljön. A meghatározott tematika alapján megérkezett 

az árajánlat a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Tanszék dékánjától.  

 

 

A tematika alapján az elvégzendő főbb munkafolyamatok az alábbi részekből állnak össze: 

 

▪ A fejlesztési helyzetkép megállapításához a megalapozó dokumentumok, előzménytervek 

és egyéb releváns fejlesztési tervek átfogó elemzése, helyszíni bejárások, stakeholder 

mélyinterjúk elvégzése. 

▪ A begyűjtött, feldolgozott adatok kiértékelése révén, lakossági igényfelmérések alapján 

problématérkép előállítása. 

▪ A 2007 évi közlekedésfejlesztési koncepció felülvizsgálatának keretében az aktuális 

fejlesztési elemek azonosítása, fejlesztési elemek kapcsolatrendszerének meghatározása, 

beavatkozási javaslatok megfogalmazása, ütemezése.   

 

Az előterjesztéshez mellékeljük az árajánlatot és annak mellékletét képező részletezett 

tematika javaslatot. Tekintettel arra, hogy a kerület közlekedésbiztonsági, 

forgalomszabályozási, közúti-vasúti hálózatfejlesztési és parkolási kérdései egymással 

összefüggő és egymást befolyásoló elemek, ezért megítélésünk szerint egy teljeskörű átfogó 

vizsgálat és egy arra alapozott javaslat elkészítésével érhető el érdemi eredmény a 

közlekedésfejlesztésben. Mindezek alapján javasoljuk, hogy az előterjesztéshez mellékelt 

tematika alapján kerüljön kidolgozásra Soroksár új közlekedésfejlesztési koncepciója. 
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A közlekedésfejlesztési koncepció átfogó felülvizsgálatához szükséges pénzügyi fedezet 

rendelkezésre áll. A rendelkezésre álló árajánlat alapján a tervezési feladat elvégzéséhez 

egyszerű beszerzési eljárást kell lefolytatni, vagyis legalább három meghívott tervező 

árajánlata alapján lehet a nyertest kiválasztani. 

 

 

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. 

 

 

Tájékoztatom Tisztelt Polgármester Urat, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 

131. § (1) bekezdése értelmében a tanácsnokok feladatkörébe tartozó témakörben készülő 

előterjesztések készítése során az érintett tanácsnok véleményét ki kell kérni, mely 

véleményét a tanácsnok írásban köteles kifejteni. 

 

A Képviselő-testület 10/2020. (I.09.) határozatával Bányai Amir Attila képviselőt közlekedési 

és közmű szolgáltatási tanácsnoknak megválasztotta. 

 

 

Az SZMSZ fent hivatkozott rendelkezése alapján elektronikus levél útján kértem közlekedési 

és közmű szolgáltatási tanácsnok Urat a jelen előterjesztésben foglaltakkal kapcsolatos 

véleményének kifejtésére, melyet jelen előterjesztés mellékleteként csatolok.  

 

 

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

biztosított jogkörében eljárva - az előterjesztésben foglaltak alapján – szíveskedjék döntését 

meghozni. 

 

 

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. 

(III. 16.) határozata Soroksár közlekedésfejlesztési koncepciójának átfogó 

felülvizsgálatával kapcsolatos döntéséről 

 

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 
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I. a mellékelt tematikában részletezett tartalommal elkészítteti a közlekedésfejlesztési 

koncepciójának átfogó felülvizsgálatát, lefolytatja a tervezéshez az egyszerű beszerzési 

eljárást, majd 

II. a kiválasztott tervezővel elkészített új közlekedésfejlesztési koncepció tervezetét a 

Képviselő-testület elé terjeszti. 

 

Határidő: 2021. szeptember 30.  

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

 

 

Budapest, 2021. március 1. 

 

 

 

       Tóth András   

                      főépítész    

          az előterjesztés készítője    

Melléklet:    - 1 pld. árajánlat 

- egyeztető lap 

- a közlekedési és közmű szolgáltatási tanácsnok írásos véleménye (beérkezési 

idejének függvényében kiegészítésként / kiosztós anyagként kerül 

megküldésre) 

  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Fenti előterjesztés alapján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

biztosított jogkörben eljárva a szükséges döntéseket 2021. március 16. napján 

meghozom. 

 

 

 

 

         Bese Ferenc 

         polgármester 

          előterjesztő 
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Egyeztető lap 

 

a „Javaslat Soroksár közlekedésfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatára” című 

előterjesztéshez 

 

 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Kisné Stark Viola Beruházási és Vagyonkezelési 

Osztály, osztályvezető 

 

Észrevételt nem teszek. 

 

 

Budapest, 2021. március 1.      …………………………… 

            Kisné Stark Viola 

         aláírás 

 

2. Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály, osztályvezető   

 

Észrevételt, javaslatot nem teszek. 

 

 

Budapest, 2021. március 3.     …………………………… 

            Polonkai Zoltánné 

         aláírás 


