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* A Képviselő-testület valamint annak bizottságai helyett a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Polgármester hoz döntést.

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Polgármesterének – a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében meghozott – 538/2020.
(XII. 08.) számú határozatával elfogadott és a Képviselő-testület 2021.évi munkatervéről
szóló határozatban foglaltak alapján a januári képviselő-testületi ülésen javasolt napirendre
venni és megtárgyalni a Soroksári Hírlap beszámolóját, amely beszámoló részeként a
szerkesztő mellett a kiadó is számot ad a Hírlapal kapcsolatban 2020-ban végzett munkájáról.
Fentiek alapján megkerestük a Soroksári Hírlap szerkesztőjét: a PROMOTHEUS AGENCY
Bt-t, amely gazdasági társaság a jelen előterjesztéshez mellékelt dokumentumban foglalta
össze a 2020-as évben végzett szerkesztői feladatairól szóló beszámolóját.
A kiadói feladatokat ellátó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri
Hivatala, képviseletében az 1. számú mellékletben került rögzítésre a kiadói tevékenységre
vonatkozó beszámoló.
A fentebb megnevezett beszámolókat jelen előterjesztéssel a Tisztelt Képviselő-testület elé
terjesztem.
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 képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester,
illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 04. napjától Magyarország egész
területére elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel kérem Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy
a Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörében eljárva - az előterjesztésben és az
előterjesztéshez mellékelt dokumentumban foglaltak alapján - döntéseit meghozni
szíveskedjen.
A KATASZTRÓFAVÉDELEMRŐL ÉS A HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ EGYES TÖRVÉNYEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXXVIII. TÖRVÉNY 46. § (4) BEKEZDÉSE
ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HATÁROZATI JAVASLAT:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Polgármesterének
……/2021. (I. 19.) határozata a Soroksári Hírlap 2020. évi működéséről szóló beszámolók
elfogadásáról
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere úgy dönt, hogy
I.
1. elfogadja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, mint
kiadó beszámolóját a Soroksári Hírlap 2020. évi működéséről.
2. nem fogadja el a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal,
mint kiadó beszámolóját a Soroksári Hírlap 2020. évi működéséről.
II.

1. elfogadja a szerkesztői feladatok ellátásával megbízott PROMOTHEUS AGENCY Bt.
beszámolóját a Soroksári Hírlap 2020. évi működéséről.
2. nem fogadja el a szerkesztői feladatok ellátásával megbízott PROMOTHEUS
AGENCY Bt. beszámolóját a Soroksári Hírlap 2020. évi működéséről.
Budapest, 2020. január 4.
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

1. sz. melléklet
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal, mint kiadó
beszámolója a Soroksári Hírlap 2020. évi működéséről
A Polgármesteri Hivatal 2020. 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 2020. évben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2020. (I.21.) határozatával döntött, a Soroksári Hírlap
szerkesztői feladatait 2020. évben a Promotheus Agency Bt. (4481 Nyíregyháza, Gyula utca 1.,
képviseli: Petneházy Dávid ügyvezető) látta el. A szerkesztővel a megbízási szerződést a
Polgármesteri Hivatal, mint kiadó kötötte.
A Polgármesteri Hivatal 2020. 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 2020. évben négy fő kerületi kézbesítő munkatárs munkaköri
feladataként végezte.
A Polgármesteri Hivatalhoz érkezett észrevételek alapján a terjesztési szolgáltatást igyekeztünk
a lehető legjobban a lakossági igényekhez igazítani, amellyel kapcsolatban több pozitív
visszajelzést is kaptunk.
A kézbesítés során továbbra is visszatérő problémát jelentenek a közterületre rendszeresen
kiengedett, agresszív ebek miatt megközelíthetetlen ingatlanok, a postaláda vagy egyéb, a
Soroksári Hírlap elhelyezésére alkalmas műtárgy hiánya, továbbá a kerület egyes területein az
üresnek, elhagyatottnak tűnő ingatlanok megtelt postaládái.
A Soroksári Hírlap 2020. évi költségeit és a bevételeket a 2020 novemberéig lekönyvelt állapot
szerint tudjuk megadni, ezek az alábbiak:
- A 2020. évi lapszámok megjelentetésével összefüggésben szerkesztői feladatok
ellátására, nyomdai előkészítésre, előállításra és kiszállításra mindösszesen nettó
19.282.995,- Ft került kifizetésre.
- A hirdetési felületek értékesítése révén 2020. évben a jóváírt hirdetési összegek nettó
187.545,- Ft bevételt hoztak.
A hirdetési felületek értékesítésével összefüggésben eddig jutalék nem került kifizetésre, a
jutalékot számlába nem állították.

A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 2020. november 04. napjától Magyarország egész
területére elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel kérem Tisztelt Polgármester Úrtól, hogy a
Katasztrófavédelmi törvényben biztosított jogkörében eljárva a beszámolót elfogadni
szíveskedjék.
Budapest, 2021. január 4.
dr. Szabó Tibor
jegyző
Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksári Polgármesteri Hivatal,
mint lapkiadó
képviseletében

