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Tisztelt Képviselő-testület!
A Polgármesteri Hivatal mint a Soroksári Hírlap kiadója képviseletében a szerkesztő,
valamint a kiadó Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről készített beszámolóját jelen
előterjesztéssel a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a beszámolók megtárgyalását és a döntés meghozatalát.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2020. (II.11.) határozata a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről szóló
beszámolókról
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:
I.
1. elfogadja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal mint
kiadó beszámolóját a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről.
2. nem fogadja el a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal
mint kiadó beszámolóját a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről.
II.
1. elfogadja a szerkesztői feladatok ellátásával megbízott PROMOTHEUS AGENCY
Bt. beszámolóját a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről.
2. nem fogadja el a szerkesztői feladatok ellátásával megbízott PROMOTHEUS
AGENCY Bt. beszámolóját a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről.
Az előterjesztést a Tisztelt Képviselő-testület saját hatáskörben, döntési joggal tárgyalja. A
határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.
Budapest, 2020. január 27.
dr. Veres Anikó
aljegyző
az előterjesztés készítője

Kovátsné dr. Prohászka Beáta

osztályvezető-helyettes
Beruházási és
Városüzemeltetési Osztály
az előterjesztés készítője

Mellékletek:
- 1. sz. melléklet: a kiadó beszámolója
- 2. sz. melléklet: a szerkesztő beszámolója

dr. Szabó Tibor
jegyző
előterjesztő
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1. sz. melléklet
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, mint kiadó
beszámolója a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről
A Soroksári Hírlap 2019. évben is havonta jelent meg, augusztus hónap kivételével, összesen
11 lapszámmal. Augusztus hónapban a Képviselő-testület rendes ülést nem tartott, ezért a
Soroksári Hírlap a szokásos módon nem jelent meg.
A Polgármesteri Hivatal 2019. évben is a lapalapítói döntések alapulvételével végezte kiadói
tevékenységét, a kiadói feladatokat megszervezte és koordinálta, így gondoskodott többek
között a megjelentetendő anyagok elkészíttetéséről, az imprimálásról és a terjesztésről. A
korábbi évek gyakorlatának megfelelően a szerkesztői és nyomdai feladatok ellátása, az újság
háztartásokba történő eljuttatása, valamint az újság hirdetési felületének értékesítése
szerződéses úton történt.
A szerkesztő személyéről 2019. évben a Jogi és Ügyrendi Bizottság döntött Budapest Főváros
XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete 3.
mellékletének 4.5.3. pontja szerinti átruházott hatáskörében, a szerkesztőkkel a megbízási
szerződést a Polgármesteri Hivatal, mint kiadó kötötte.
A Jogi és Ügyrendi Bizottság beszerzési eljárást követően, 5/2019. (I.16.) határozatával úgy
döntött, hogy a Soroksári Hírlap szerkesztői feladatait 2019. évben a Promotheus Agency Bt.
(4481 Nyíregyháza, Gyula utca 1., képviseli: Petneházy Dávid ügyvezető) lássa el.
A Polgármesteri Hivatal 2019. évben is gondoskodott a megjelent lapszámok egy-egy
példányának hivatalbeli megőrzéséről, a kötelespéldányok megküldéséről, továbbá a
Soroksári Hírlap Önkormányzat honlapján történő közzétételéről.
Az újság soroksári háztartásokba történő eljuttatása az aktuális lapszám Polgármesteri
Hivatalba történő megérkezését követő öt naptári napon belül, tehát pénteki napon való
megjelenés esetén a következő hét szerdai napjáig történik.
A Soroksári Hírlap terjesztését a 2019. évben a három fő kerületi kézbesítő munkatárs
munkaköri feladataként, további egy fő (a Rendészeti Osztály munkatársa) megbízási
szerződés alapján végezte. (A kerületi kézbesítő Kollégák a 2017. évet megelőzően szintén
megbízási szerződés alapján látták el a Soroksári Hírlap terjesztési feladatait, majd 2017.
január 2. napjától a megbízási díj illetményükbe beépítésre, míg a feladat munkaköri
leírásukba beépítésre került.)
A bejelentő nevét és lakcímét tartalmazó, a Soroksári Hírlap terjesztésével kapcsolatos
írásbeli észrevétel, panasz 2019. évben nem érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz, szóbeli
észrevételeket a képviselők felé tett jelzések útján, csekélyebb számban telefonon tett
észrevétel útján juttattak el a kerület lakosai a Polgármesteri Hivatal munkatársai felé.
A bejelentéseket kivétel nélkül kivizsgáltuk, és bár az esetek többségében nem álltak
rendelkezésre az észrevételt tevő személy(ek) pontos adatai (név, pontos cím), minden
esetben különös figyelmet fordítottunk arra, hogy a bejelentéssel érintett terület lakosaihoz
pontosan és teljeskörűen eljusson a Soroksári Hírlap aktuális száma. A kézbesítés során
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visszatérő problémát jelentenek a közterületre rendszeresen kiengedett, agresszív ebek miatt
megközelíthetetlen ingatlanok, a postaláda vagy egyéb, a Soroksári Hírlap elhelyezésére
alkalmas műtárgy hiánya, az „üresnek, elhagyatottnak” tűnő ingatlanok - fényképfelvétellel
igazoltan - megtelt postaládái, illetve a terjesztő által szabályszerűen elhelyezett újságok
harmadik személy általi önkényes eltávolítása a postaládákból.
A Soroksári Hírlap terjesztésével kapcsolatos feladatok ellátásáról részletes tájékoztatás a
„Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról” című előterjesztés Szervezési,
Ügyviteli és Személyzeti Osztályra vonatkozó részében található.
A Soroksári Hírlap 2019. lapszámainak megjelentetésével összefüggésben szerkesztői
feladatok ellátására, nyomdai előkészítésre, előállításra és kiszállításra 2019. évben
mindösszesen nettó 17.508.000,- Ft került kifizetésre. A hirdetési felületek értékesítése révén
2019. évben a jóváírt hirdetési összegek nettó 643.353,- Ft bevételt hoztak és a hirdetési
felületeinek értékesítésével összefüggésben nettó 169.678,- Ft jutalák került kifizetésre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen beszámolót megtárgyalni és azt elfogadni
szíveskedjék.
Budapest, 2020. január 27.
dr. Szabó Tibor
jegyző
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksári Polgármesteri Hivatal,
mint lapkiadó
képviseletében

