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Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság!
A Lapalapító (a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében a Jogi és Ügyrendi Bizottság),
valamint a Lapkiadó (Bp. Főv. XXIII. ker. Soroksári Polgármesteri Hivatal) között létrejött, a
jelenleg hatályos, 2014. december 5-én kelt Megállapodás 5. pontjában foglaltak értelmében a
Lapalapító „évente legalább egyszer, illetve indokolt esetben szükség szerint beszámolót kér a
Kiadótól és a szerkesztőtől a lap működésével, illetve a mindenkori költségvetési rendeletben
e célra meghatározott összeg felhasználásával kapcsolatosan, amelyet a képviselő-testület elé
terjeszt”.
Fentiek értelmében a Tisztelt Bizottság 2015. november 5-i ülésén az alábbi határozatot hozta:
„Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi
és Ügyrendi Bizottságának 109/2015. (XI.05.) határozata a Soroksári Hírlap
beszámolójának kéréséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Jogi és Ügyrendi
Bizottsága felkéri a Soroksári Hírlap szerkesztőjét, hogy a soron következő rendes
bizottsági ülésre készítsen beszámolót a Soroksári Hírlap 2015.évi tevékenységéről.”
A szerkesztői feladatok ellátásával megbízott Vitexprint Kft., illetőleg Jónás Ágnes
beszámolója jelen előterjesztés mellékletét képezi.
A Kiadó részéről a 2015. évi tevékenységről az alábbiak szerint számolok be:
A Polgármesteri Hivatal 2015. évben is havonta megjelentette a Soroksári Hírlapot augusztus
hónap kivételével, amikor az Önkormányzat Képviselő-testülete sem tartott ülést. (A
szerződés értelmében a Kiadó évente 11 lapszámot jelentet meg.)
A Hivatal folyamatosan gondoskodott a megjelent lapszámok egy-egy példányának hivatalbeli
megőrzéséről, a köteles példányok pedig a jogszabály szerint meghatározott nyilvános
könyvtári ellátásba kerültek. A Soroksári Hírlapot a Hivatal elektronikus formában az
Önkormányzat honlapján (http://www.soroksar.hu/Soroksari-hirlap felületen) is rendszeresen
közzéteszi.
A Hivatal a szerkesztői feladatok ellátásáról a korábbi évek gyakorlata alapján továbbra is
megbízási szerződés alapján gondoskodott. A szerkesztő „személyét” a Lapalapító (átruházott
hatáskörében eljárva a T. Bizottság) választotta ki és 2015. március 10-i ülésén a Vitexprint
Kft-t bízta meg a feladat ellátásával.
Az újság háztartásokba történő eljuttatásáról a Kiadó szintén megbízási szerződések alapján
gondoskodik, a nyomtatott hirdetési felület értékesítését pedig egy szerződött gazdasági
társaság útján végezte el.
A Hivatal a Lapalapítóval együttműködve, az irányelveket és a döntéseket elfogadva, azokat
tiszteletben tartva végezte lapkiadói tevékenységét. A kiadói jogokhoz tartozó valamennyi
feladatot megszervezte és koordinálta, így gondoskodott többek között az anyagok
elkészíttetéséről, az imprimálásról és a terjesztésről.
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Soroksári Hírlap 2015. évi eredeti
előirányzata „Soroksári Újság” soron 12.000.000,- Ft volt, amelyből 2015. október 31-ig
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11.324.462,- Ft került kifizetésre. (A november havi könyvelési feladatok elvégzése még
folyamatban van.). A „Soroksári Újság jutalék” soron 800.000,- Ft előirányzat szerepelt, ebből
szintén 2015. október 31-ig bezárólag 396.497,- Ft került kifizetésre.
A hirdetési felületek értékesítése révén szintén 2015. október 31-ig a jóváírt hirdetési
összegek 1.796.262,- Ft bevételt hoztak.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a beszámolókat fentiek figyelembe vételével megtárgyalni
és azokat elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi és
Ügyrendi Bizottságának ….../2015. (XII.03.) határozata a Soroksári Hírlap 2015. évi
működéséről szóló beszámolókról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Jogi és Ügyrendi Bizottsága
úgy dönt, hogy
I. 1. elfogadja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, mint
Kiadó beszámolóját a Soroksári Hírlap 2015. évi működéséről.
2. nem fogadja el a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal,
mint Kiadó beszámolóját a Soroksári Hírlap 2015. évi működéséről.
II. 1. elfogadja a szerkesztői feladatok ellátásával megbízott Vitexprint Kft., illetőleg
Jónás Ágnes felelős szerkesztő által készített beszámolót a Soroksári Hírlap 2015.
évi működéséről.
2. nem fogadja el a szerkesztői feladatok ellátásával megbízott Vitexprint Kft.,
illetőleg Jónás Ágnes felelős szerkesztő által készített beszámolót a Soroksári
Hírlap 2015. évi működéséről.
Az előterjesztést a Bizottság átruházott döntési hatáskörben, nyílt ülés keretében tárgyalja.
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Budapest, 2015. november 26.

Szalontainé Lázár Krisztina
osztályvezető-helyettes
előterjesztés készítője
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jegyző
előterjesztő
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