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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzatának a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 3. számú
mellékletének 4. pontja értelmében a Jogi és Ügyrendi Bizottság (átruházott) hatáskörei az
alábbiak:
„4. Jogi és Ügyrendi Bizottság hatáskörei:
4.1. Közvélemény-kutatás elrendelése előtt véleményezési jogot gyakorol.
4.2. Dönt címer- és névhasználat engedélyezése, visszavonása tárgyában.
4.3. Dönt székhelybejegyzési kérelmekről.
4.4. Megállapítja a települési nemzetiségi önkormányzatok ingyenes használatába adott
vagyontárgyak körét.
4.5. Gyakorolja az Önkormányzat lapalapítói jogosítványát ezen belül is különösen
4.5.1. meghatározza a lap célját, jellegét, valamint irányvonalát és azt ellenőrzi,
4.5.2. a Képviselő-testület által meghatározott kereten belül gondoskodik a lap
működésének feltételeiről
4.5.3. dönt a szerkesztő személyéről
4.5.4 a Képviselő-testület által meghatározott szempontok szerint a sajtótermékkel
kapcsolatos feladatokat és jogokat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával, mint a
Soroksári Hírlap kiadójával külön megállapodásban rendezi.”
Az SZMSZ felhatalmazása alapján a Soroksári Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok és
jogok tárgyában, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének Jogi és Ügyrendi Bizottsága (a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben)
mint lapalapító, és Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatala mint
lapkiadó között kötött – a Média törvény által megkövetelt – 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”.
A Bizottság fenti feladata teljesítése érdekében 2016. november 30-i ülésén alábbi
határozatával felkérte a Soroksári Hírlap szerkesztőjét, hogy készítsen beszámolót az újság
2016. évi működéséről.
„A Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül átruházott hatáskörében az
alábbi határozatot hozta:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete Jogi és
Ügyrendi Bizottságának 122/2016. (XI.30.) határozata a Soroksári Hírlap 2016. évi
működéséről szóló beszámoló elkészítéséről
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Jogi és Ügyrendi
Bizottsága felkéri a Soroksári Hírlap szerkesztőjét, hogy az újság 2016. évi működéséről
készítsen beszámolót a bizottság 2017. január havi ülésére.”
A Vitexprint Kft., illetőleg Jónás Ágnes szerkesztő, valamint a Budapest Főváros XXIII.
kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal (mint Kiadó) írásbeli beszámolóját a bizottság
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elnökeként a megállapodásban foglaltak alapján jelen előterjesztéssel a Képviselő-testület elé
terjesztem.
Fentieknek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Soroksári Hírlap 2016.
évi működéséről szóló beszámolókat megtárgyalni, és az alábbi határozati javaslatok
valamelyikét elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2017. (I.17.) határozata a Soroksári Hírlap 2016. évi működéséről szóló
beszámolókról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
I. 1. elfogadja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, mint
Kiadó beszámolóját a Soroksári Hírlap 2016. évi működéséről.
2. nem fogadja el a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal,
mint Kiadó beszámolóját a Soroksári Hírlap 2016. évi működéséről.
II. 1. elfogadja a szerkesztői feladatok ellátásával megbízott Vitexprint Kft., illetőleg
Jónás Ágnes felelős szerkesztő által készített beszámolót a Soroksári Hírlap 2016.
évi működéséről.
2. nem fogadja el a szerkesztői feladatok ellátásával megbízott Vitexprint Kft.,
illetőleg Jónás Ágnes felelős szerkesztő által készített beszámolót a Soroksári
Hírlap 2016. évi működéséről.

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben, nyílt ülés keretében tárgyalja. A
határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Budapest, 2017. január 5.

Szalontainé Lázár Krisztina
osztályvezető-helyettes
a Jogi és Ügyrendi Bizottság titkára
az előterjesztés készítője

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

Kiss Jenő
a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
előterjesztő
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1.számú melléklet

Beszámoló a Soroksári Hírlap 2016. évi működéséről
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”.

A Kiadó részéről a 2016. évi tevékenységről az alábbiak szerint számolok be:
A Polgármesteri Hivatal 2016. 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 2016. február 11-i ülésén a Vitexprint
Kft-t, személyes közreműködőként, felelős szerkesztőként Jónás Ágnest 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 2016. évi költségvetésében a Soroksári Hírlap 2016. évi eredeti
előirányzata „Soroksári Újság” soron 12.000.000,- Ft volt, melyet év közben a Képviselőtestület módosított, így 12.634.000,- Ft szerepelt a 2016. évi költségvetésben.
Ebből 2016. november 30-ig 12.150.519,- Ft került kifizetésre. (A december havi könyvelési
feladatok elvégzése még folyamatban van.).
A „Soroksári Újság jutalék” soron 800.000,- Ft előirányzat szerepelt, ebből szintén 2016.
november 30-ig bezárólag 472.409,- Ft került kifizetésre.
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A hirdetési felületek értékesítése révén 2016. november 30-ig a jóváírt hirdetési összegek (a
2.000.000,- Ft tervezett bevételhez képest) 1.929.804,- Ft bevételt hoztak.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kiadó részéről készített beszámolót fentiek figyelembe
vételével megtárgyalni és azt elfogadni szíveskedjenek.

Budapest, 2017. január 5.
dr. Laza Margit jegyző
a Soroksári Hírlap kiadója
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2. számú melléklet

VITEXPRINT KFT.
Téma: A Soroksári Hírlap 2016. évi beszámolója

Tisztelt Jogi és Ügyrendi Bizottság!
Budapest Főváros Soroksár Önkormányzata (Továbbiakban: Önkormányzat) 2016.
január 25-én bízta meg a Vitexprint Kft.-t a Soroksári Hírlap (Továbbiakban: Hírlap) nyomdai
előkészítési, előállítási, leszállítási munkálataival.
Az Önkormányzat a Hírlap elkészítését rotációs cold-set 4+4 szín technológiával,
körben vágva, irkafűzés nélkül rendelte meg. A Hírlap általában 20 oldalas, de előfordulhat
16 vagy 24 oldalas lapterjedelem. (Mérete 230x320 mm. (Laptükör: 208x284 mm),
Alkalmanként 10.000 példányszámban kerül előállításra és leszállításra.
A Hírlap a képviselő-testület munkarendjéhez – a hónap harmadik keddjéhez –
viszonyítva az azt követő hét péntekén – testületi ülést követő 10. napon jelenik meg.
Szintén a Vitexprint Kft. kapta meg a szerkesztői munkálatok elvégzésére szóló
megbízást. Ebben a munkában benne szerepel a művészeti szerkesztés, a tördelés, a
fényképek nyomdai felhasználásra történő előkészítése, a kiadvány végleges formában történő
elektronikus archiválás1, Pdf formátumban az önkormányzathoz történő eljuttatása.
A szerkesztésen belül ellátandó feladataink:
• A Hírlap témáinak összegyűjtése, a cikkek megírása/megírattatása.
• Más szerzők cikkeinek megjelentetése a szerzői jogok tiszteletben tartása, a név
feltüntetése mellett.
• Kapott képanyag nyomdai előkészítése, beszerkesztése a szerző nevének feltüntetése
mellett a Hírlap esztétikai megjelenése, színesítése érdekében.
• A Kiadó (Önkormányzat) által változatlan tartalommal megjelentetni kívánt írásos és
képes anyagok megjelentetése.
• Teljes tartalom szakmai és nyelvi szempontból történő javítása, szerkesztése.
• A lap menedzselése a cikkek megíratásától, az imprimatúra elkészítéséig.
A 2016-os évre szóló megbízás kézhezvételét követően ismételten felvettem a kapcsolatot a
kerületi intézményekkel, hogy a korábbi hatékony együttműködést kérjem tőlük. A 2016-os
évről is elmondható, hogy tartalmas, közérdeklődésre számot tartó kiadvány lett a Hírlap. Az
elmúlt év tapasztalatai megerősítettek abban, hogy a felelős szerkesztői feladatokkal ismét
Jónás Ágnest bízzam meg. Magas fokú szakmai felkészültsége, dinamikus egyénisége,
megbízhatósága, pontos munkavégzése 2016-ban is garancia volt a Hírlap tartalmának
színvonalára. A kerület számos fontos eseményén részt vett és azokról színvonalasan
tudósított, ő írta a testületi ülésekről szóló beszámolókat, és ő szerkesztette meg a Hírlap
további beérkezett anyagjait. (Lásd: Jónás Ágnes felelős szerkesztő mellékelt szakmai
beszámolóját.) Szintén továbbra is számítottam Ilonka Mária munkájára, aki jól is- ismeri a
helyi szervezeteket, kapcsolatokat ápol az egyházakkal, ezekben a témákban minden
lapszámban publikált. Cikkeit Jónás Ágnesnek, a felelős szerkesztőnek küldi, aki dönt azok
megjelentetéséről. Én tartottam a kapcsolatot a Soroksári Német Nemzetiségi Önkormányzat
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oldalát szerkesztő Pálné Hoffmann Krisztinával, aki mindig időben, lapzártáig megküldte
ennek az oldalnak az anyagát. A Hírlap imprimálását a Kiadó részéről a kiadásért felelős Dr.
Laza Margit jegyzőasszony végezte. A Hírlap előállítási, nyomdai, szállítási, szerkesztési
munkálatainak keretösszege 2016-ban szerződés szerint 8.188.180 forint + 5% Áfa., azaz
nyolcmillió-száznyolcvannyolcezer száznyolcvan forint + 5% Áfa volt. Ezt a keretösszeget
emelték meg egy keretszerződés módosítással 2016. november 8-án 8.937.490 forint + 5% ra, azaz nyolcmillió-kilencszázharminchétezer-négyszázkilencven forint+ 5% Áfa-ra. Erre
azért volt szükség, mert egy sajnálatos haláleset valamint a népszavazás miatt a választási
felhívások 4 oldallal megemelték a szeptemberi lapszámot.
A módosított keretösszeget nem került teljesen felhasználásra. 2016-ban összesen 8.405.900,Ft+5% Áfa forint, azaz nyolcmillió-négyszázötezer-kilencszáz forint +Áfa került
felhasználásra.
Összességében a szerződésben foglalt paramétereknek megfelelően sikerült minden
esetben határidőre, megfelelő színvonalon, kitűnő tartalommal, informatív, és esztétikailag is
szép megjelenéssel előállítani a Soroksári Hírlap lapszámait.
Budapest, 2017. január 2.

Tisztelettel:
Elekes Adél
Vitexprint Kft.
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Szakmai beszámoló a Soroksári Hírlap felelős szerkesztői munkájáról
A Soroksári Hírlap XXII. évfolyamában is – a szokásoknak megfelelően – 11 lapszámot
készítettünk kollégáimmal. Öt alkalommal 16 oldalas, öt alkalommal 20 oldalas, 1
alkalommal 24 oldalas lett a kiadvány. A terjedelmet mindig az adott hónapban beérkezett
anyagok mennyisége határozta meg. Fontos tudni, ha a jelzett oldalszámokba csak 1-1 cikk
nem fér bele, azért nem lehet 4 oldallal megemelni a terjedelmet. Ilyenkor a fontossági
sorrendet az határozza meg, hogy van-e az adott híradással kapcsolatban felmerülő jogvesztő
vagy aktualitást vesztő dátum. Ha ilyen nincs, akkor időnként 1-1 cikk a következő hónapban
kerül megjelentetésre.
Az újság szerkesztési elvében nem történt változás a tavalyi évhez képest. A testületi ülésről
szóló tudósítás, illetve az önkormányzat és a polgármesteri hivatal által kiadott közlemények,
tájékoztatók kerülnek az első oldalakra. Ugyancsak a lap elején kapnak helyet a kerület
vezetőivel készült interjúk, már amennyiben vannak ilyenek.
A kerületi rendezvényekről, eseményekről szóló beszámolók, az oktatási-nevelési és
kulturális intézmények által küldött anyagok is megtalálhatók minden lapszámban, éppúgy,
mint a kerületi sporteseményekről szóló tudósítások.
2016-ban már a Soroksári Sváb Tájház is rendszeresen jelentetett meg anyagokat a Hírlapban,
gyakran az újság megjelenéséhez igazítva a rendezvényeiket.
A lapot – velem együtt – két újságíró írja, kolléganőmmel igyekszünk minden olyan
rendezvényen részt venni, amire meghívót kapunk. Saját fotósa nincs a lapnak, az
önkormányzat által megbízott fotóssal dolgozunk, akivel nagyon jó az együttműködés.
Emellett a magunk által készített, valamint az intézmények által küldött fotókat jelentetjük
meg az újságban.
A Hírlap szempontjából a tavalyi év kiemelt eseményei voltak a nemzeti ünnepek, a
kitelepítés 70. évfordulója alkalmából tartott megemlékezés-sorozat, a trianoni
megemlékezés, a kormányablak avatója, a Soroksári Napok, a Hősök tere felújítása.
A hivatalos, önkormányzati rendezvények mellett fontosnak tartjuk, hogy időről időre olyan
soroksáriakat is bemutassunk a lapban, akik meghatározó személyiségei a közösségnek. Így
készülhetett portré többek között dr. Fürstner Józsefről, az 50 éve Soroksáron dolgozó
fogorvosról, Geiger György trombitaművészről, Sík Béla soroksári rádióműszerészről, aki
komoly rádiógyűjteményre tett szert vagy éppen Germann Ottó edzőről, aki több mint 50 éve
ismerteti meg a gyerekeket az evezés szépségeivel.
Igyekszünk a kerület lakóit foglalkoztató hétköznapi ügyekre is reflektálni. Így átfogó cikk
készült a menzáról, az iskolákban, óvodákban felszolgált ételekről, amelyben megszólaltak
gyerekek, pedagógusok, továbbá az ételeket készítő cég vezetője is. Többször írtunk a
kerületet érintő tömegközlekedési (MÁV, BKK, BKV) változásokról, tervekről, valamint
egyes közüzemi szolgáltatásokról (kéményseprés, szemétszállítás, csatornázás).
Lehetőségeinkhez mérten tájékoztatást adunk jótékonysági rendezvényekről, akár egyházi,
akár civil kezdeményezésekről, így például egy beteg kerületi kislány számára indított
kupakgyűjtési akcióról, aminek hatására több felajánlás is érkezett az érintett családnak.
Jó az együttműködés a helyi intézményekkel, iskolákkal, óvodákkal, a művelődési házzal, a
zeneiskolával és a sportklubokkal. Igényt tartanak a szereplésre, eredményeik publikálására.
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Ez érthető, mivel nemcsak az intézmény eseményei, eredményei válnak ismertté, de ezeknek
az információknak a közzétételét az érintett szülők, hozzátartozók is igénylik. Az
intézmények eredményességének bizonyítéka az újság hasábjain történő megjelenés. Emellett
számos pályázati projektnél kötelező is az ilyen jellegű közzététel. Állandónak mondható az
egyházi hírek megjelenése is, jó a kapcsolatunk a kerületi egyházi vezetőkkel, s törekszünk rá,
hogy ez így is maradjon az idei személyi változásokat követően is. Terveink szerint az új
egyházi vezetőket is bemutatjuk az újságban.
Felelős szerkesztőként továbbra is a hiteles, tényszerű, kiegyensúlyozott tájékoztatást tartom a
legfontosabb feladatomnak, a kiadó elvárásainak megfelelve, a médiatörvény betartásának
figyelembevételével. Azt tartom szem előtt, hogy a kerület lakosai pontos, illetve a havi
megjelenésnek megfelelő, aktuális információkat kaphassanak mind az önkormányzati
döntésekről, mind az intézményi, civil szervezeti, egyházi és sporteseményekről.
Év elején mind a polgármesteri hivatalt, mind az intézményvezetőket tájékoztattam a
lapzárták és megjelenések időpontjáról, és kértem, annak megfelelően juttassák el a
megjelentetésre szánt programjaikat, tájékoztatóikat. Ettől függetlenül az aktuális lapzárta
előtt is mindig küldök egy figyelmeztető e-mailt a lapzártáról.
A lapzárta időpontja mindig a testületi ülést megelőző hétfő déli 12 óra.
Az imprimálás továbbra is a kiadóval, dr. Laza Margit jegyzővel történik.
A Soroksári Hírlap 10 000 példányban jelenik meg, amelyből minden soroksári háztartásba,
illetve a XXIII. kerület intézményeibe (hivatal egységei, könyvtár, művelődési ház,
hirdetőpartnerek) is kerül. A Soroksári Hírlap PDF-ben a www.soroksar.hu honlapra is
felkerül.
Budapest, 2017. január 2.
Jónás Ágnes
felelős szerkesztő

