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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.23.) 

önkormányzati rendelete 69. §-ában foglaltak alapján a 2019. évben megalkotott rendeletek 

hatályosulásának felülvizsgálatáról az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-

testületet.  

 

A Polgármesteri Hivatal a feladatai ellátása során a 2019. 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 

26 rendeletet alkotott, az alábbiak szerint: 

 

A 2019. évben megalkotott önálló rendeletek: 

 

1) 5/2019.(II.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

 

A költségvetési rendelet több alkalommal módosításra került és annak végrehajtásáról 

majd a 2020-ban előterjesztésre kerülő zárszámadási rendelet szól. 

 

2) 8/2019.(III.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

bérbeadásának feltételeiről 

 

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

rendelet módosítása, a rendeletet csak abban az esetben szükséges módosítani, ha a 

Képviselő-testület módosítani akarja a rendeletben meghatározott bérleti díjakat (ezzel 

kapcsolatban a Képviselő-testület jelen ülésére külön előterjesztés készült). 

 

3) 14/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának 

zárszámadásáról  

 

A zárszámadási rendelet zárta le a 2018. évi költségvetést, amelyet korábban a Magyar 

Államkincstár már elfogadott. 

 

4) 15/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napja 

munkaszüneti nappá nyilvánításáról  

 

A rendelet értelmében július 1. napja munkaszüneti nap a köztisztviselők számára, a 

rendelet módosítása nem indokolt.  

 

5) 17/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátásokról 

 

A rendelet kiegészítése (oltási támogatás), valamint a módosítása is szükséges a 

gyakorlati alkalmazása során felmerülő problémák miatt. 

 



6) 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről  

 

A rendelet módosítását javaslom a jelen Képviselő-testületi ülésen napirenden lévő 

előterjesztésnek megfelelően.  

 

7) 26/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról  

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

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2020. január 1. napján lépett 

hatályba, ezt követően három alkalommal került módosításra: 

 elsőként a Képviselő-testület által megválasztható alpolgármesterek 

számának újbóli meghatározása (1/2020. (I.15) önkormányzati rendelet) 

okán,  

 második alkalommal a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás 

módosítása (5/2020. (I.28.) önkormányzati rendelet) okán.  

 harmadik alkalommal (7/2020. (II.18) önkormányzati rendelet)  

▪ képviselői javaslatra („Egyebek” állandó napirendi pont felvétele),  

▪ adminisztratív hiba orvoslása (a munkatervben kötelezően 

szerepeltetendő napirend készítésére felkért szervezet nevének 

pontosítása),  

▪ célszerűségi okból (a Tündérkert bérbeadásáról szóló döntés 

meghozatalának a Közösségi Házhoz hasonló szabályozása), végül  

▪ a Képviselő-testület korábbi döntéseinek (bizottság megnevezése, 

szervezeti ábra módosítása, szervezeti egységek megnevezésének 

pontosítása) az SZMSZ-ben való átvezetése okán.  

 

 

A 2019. évben megalkotott módosító rendeletek: 

 

1) 1/2019.(I.31.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A módosító rendelet tartalma – hatálybalépésének napján – a jogalkotásról szóló 

törvény értelmében az alaprendeletbe beépült, a módosító rendelet a hatálybalépését 

követő napon hatályát vesztette. Az alaprendelet a Képviselő-testület Szervezeti és 

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

lépésének napján (2020. január 01.) hatályát vesztette.  

 

2) 2/2019.(I.31.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzethatárok 

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

 

Telephelyváltozás történt: a Pacsirta utcai rendelőből a dr. Nádor Ödön Egészségügyi 

Intézménybe került. Az alaprendelet további módosítására jelen Képviselő-testületi 

ülésen önálló napirendi pont keretében teszek javaslatot, mely - az Újtelepi 

gyermekorvosi rendelő átadása okán - szintén telephely módosításra irányul.  

 

3) 3/2019.(I.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

szóló 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 



4) 4/2019.(II.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

szóló 8/2018.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

5) 6/2019.(II.22.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A módosító rendelet tartalma – hatálybalépésének napján – a jogalkotásról szóló 

törvény értelmében az alaprendeletbe beépült, a módosító rendelet a hatálybalépését 

követő napon hatályát vesztette. Az alaprendelet a Képviselő-testület Szervezeti és 

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

lépésének napján (2020. január 01.) hatályát vesztette. 

 

6) 7/2019.(II.22.) 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  

 

A rendeletet a nyersanyag költségek emelkedése okán minden évben szükséges 

módosítani, a februári testületi ülésen 2020. évre vonatkozóan is megtörtént. 

  
7) 9/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 25/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A módosító rendelet tartalma – hatálybalépésének napján – a jogalkotásról szóló 

törvény értelmében az alaprendeletbe beépült, a módosító rendelet a hatálybalépését 

követő napon hatályát vesztette. Az alaprendelet a Képviselő-testület Szervezeti és 

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

lépésének napján (2020. január 01.) hatályát vesztette. 

 

8) 10/2019.(IV.19.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

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

 

A rendelet megfelelőképpen pontosította a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos 

szabályokat, további módosítás igénye nem merült fel. 

 

9) 11/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzatának a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, 

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

rendelete módosításáról  

 

Technikai módosítás történt a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjének 

kezdeményezése alapján, önköltség számítás elvégzése után a rendelet 4. sz. 

mellékletének módosítása. 
 

10) 12/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 

35/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A módosítás orvosolta az illetékfizetéssel kapcsolatos jogharmonizációs problémát, 

viszont a rendelet teljeskörű felülvizsgálata egyéb szakmai szempontok miatt szükséges. 

A felülvizsgálatra vonatkozóan lefolytatandó véleményezési eljárás folyamatban van. 



 

11) 13/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

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

 

12) 16/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

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

 

A módosítás orvosolta az illetékfizetéssel kapcsolatos jogharmonizációs problémát, 

viszont a rendelet teljeskörű felülvizsgálata egyéb szakmai szempontok miatt szükséges. 

A felülvizsgálatra vonatkozóan lefolytatandó véleményezési eljárás folyamatban van. 

 

13) 18/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelete a helyi támogatásról szóló 28/2017.(X.20.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Képviselői javaslatra a rendeletben az egy főre jutó jövedelemhatárok megemelése, 

valamint a támogatási összegek emelése történt meg. A 2020. évi helyi támogatásra 

vonatkozó „pályázat” kiírása és azok befogadása már az új rendeletben foglaltaknak 

megfelelően történt. A rendelet jelenleg további módosítást nem igényel.  

    

14) 19/2019.(VII.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet átfogó felülvizsgálata szükséges, ami be is van ütemezve 2020. március 31-

ig, várhatóan az áprilisi Képviselő-testületi ülésre beterjesztésre kerül a rendelet 

módosítása. 

 

15) 20/2019.(VII.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi 

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

 

16) 21/2019.(VII.12.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési 

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

 

A módosítás megfelelőképpen egészítette ki a kerületi építési szabályokat, az új 

szabályzat utolsó ütemének jóváhagyásával már a teljes közigazgatási területre 

vonatkozóan egységes szabályok léphetnek hatályba. 

 

17) 22/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

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

 

18) 24/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XXIII. Kerületi Építési 

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

 

A módosítás megfelelőképpen pontosította a Vízisport utcai építési övezetbe sorolt 

telkek előírásait. 

 

19) 25/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 5/2011.(II.25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 



A rendeletbe belekerültek a Fővárosi Rendezési Szabályzat által meghatározott új 

fogalmak. (Korábban keretövezetek, jelenleg területfelhasználási egységek.) A rendelet 

módosítására a Fővárosi szabályozás módosítása miatt került sor, további módosítása 

nem szükséges. 

 

 
Az előterjesztést a Képviselő-testület tájékoztatóként tárgyalja. Kérem a Tisztelt Képviselő-

testülettől a tájékoztató szíves tudomásul vételét. 
 

 

Budapest, 2020. február 19. 

 

 

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

 dr. Kelemen Henrietta dr. Szabó Tibor 

 osztályvezető jegyző 

 az előterjesztés készítője előterjesztő 

 


