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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 - az alábbi 

előterjesztésben foglaltak alapján – hozzam meg a szükséges döntéseket. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 15. §-a szerint „A 

helyi önkormányzat feladat-és hatásköreinek ellátása során – törvényben meghatározott 

módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy 

feladatellátásba történő bevonását.” Jelenleg a közfoglalkoztatás szervezése az Önkormányzat 

által, de a Polgármesteri Hivatal útján történik.  

 

A 2021. január 19. napján hozott 5/2021. (I.19.) polgármesteri határozatával a 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy döntött, hogy 

I. a jelenleg Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) által, de a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 

személyi állományának közreműködésével ellátott közfoglalkoztatás megszervezésével és 

lebonyolításával kapcsolatos feladatot 2021. március 1. napjától az Önkormányzat 100%-os 

tulajdonában álló gazdasági társaság: a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. útján 

látja el, 

II. megköti a Soroksári Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.-vel a jelen határozat 1. számú 

mellékletét képező, közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása tárgyú 

együttműködési megállapodást, arra az esetre kiterjedően is, hogy a felek annak tartalmától az 

Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhetnek, 

III. felkéri a jegyzőt az együttműködési megállapodás alapján szükséges munkaügyi feladatok 

végrehajtására. 

 

A polgármesteri határozat ismeretében célszerű az intézményeknél dolgozó 

közfoglalkoztatottak esetében, hogy a közfoglalkoztatottakat alkalmazó intézmény lássa el a 

közfoglalkoztatással kapcsolatos teendőket is.  

 

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. CVI. törvény 1. § (3) bekezdés értelmében  

(3) Közfoglalkoztató lehet: 

a) helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező 

társulása, 

b) költségvetési szerv, 

c) egyházi jogi személy, 
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d) közhasznú jogállású szervezet, 

e) civil szervezet, 

f) az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a 

célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet, 

g) vízitársulat, 

h) erdőgazdálkodó, amennyiben a közfoglalkoztatás keretében 

ha) az erdő külön törvényben meghatározott közjóléti céljainak megvalósítása érdekében 

végzett feladatok ellátására, 

hb) a természeti károkat szenvedett erdőterületek rehabilitációjára, 

hc) erdészeti sétautak, turistautak és tanösvények kijelölésére, karbantartására, 

hd) határjelek és környezetének karbantartására, 

he) tűzpászták készítését és tűzmegelőzést szolgáló feladatok ellátására, 

hf) kommunális hulladék gyűjtésére és elszállítására, 

hg) az erdőterület kommunális szennyeződéstől való tisztítására 

kerül sor, 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye jelenleg 1 fő közfoglalkoztatottat alkalmaz.  

 

A fent hivatkozott jogszabály és a polgármesteri határozat értelmében célszerű a Szociális és 

Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okiratának módosítása. 

 

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 

478/2020. (XI.03.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel - a 

Katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezésének megfelelően 

készült.  

 

Fentiek alapján kérem 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 JAVASLATOK:  

 

1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének …./2021 

(II. 16.) határozata Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítása tárgyában 
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 

I. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye (1238 Budapest, Grassalkovich út 104.) Alapító Okiratának jelen 

határozat mellékletében foglaltak szerinti módosítását jóváhagyja azzal, hogy a törzskönyvi 

nyilvántartást végző hatóság rendelkezéseinek megfelelően, az érintett intézmény és az 

Önkormányzat érdekeit nem sértő módon a mellékletben szereplő tartalomtól el lehet térni. 

 

II.  döntéséről az érintetteket értesíti. 

 

Határidő: 2021. február 28. 

 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 

 

Budapest, 2021. január 25. 

 

  Köblös Anita 

  előterjesztés készítője 

 

Mellékletek:  

1. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye Alapító Okiratának módosítása (Alapító Okirat 

módosításokkal egységes szerkezetben) 

2. Egyeztető lap 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 

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. február 16. napján 

meghozom.  

 

 

 

          Bese Ferenc 

         polgármester  

          előterjesztő 

 


