Budapest Főváros XXIII. kerület
Soroksár Önkormányzatának
POLGÁRMESTERE
1239 Budapest, Grassalkovich út 162.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS
Javaslat a Soroksári Hírlap 2019. évi működéséről szóló
beszámolók elkészítésére történő felkérésre

Előterjesztő:

Bese Ferenc polgármester

Az előterjesztést készítette:

Szalontainé Lázár Krisztina
osztályvezető-helyettes
Hatósági és Adóosztály

Az előterjesztés egyeztetve:

-

Az előterjesztést megtárgyalja:

-

Testületi ülés időpontja:

2019. december 3.

Ellenjegyző:

Vittmanné Gerencsér Judit
osztályvezető
Szervezési és Ügyviteli Osztály

Jogi szempontból ellenőrizte:

dr. Veres Anikó jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.14.) rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 3. számú
mellékletének (A Képviselő-testület által a bizottságokra átruházott – nem hatósági – hatáskörök
jegyzéke) 4.5 pontja szerint
„[4. Jogi és Ügyrendi Bizottság hatáskörei:]
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 Képviselő-testületének 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 – 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 képviselőtestület elé terjeszt”.
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület állandó bizottságai még nem alakultak meg, így nincs
mód arra, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság kérje fel a kiadót és a szerkesztőt az évente esedékes
beszámoló elkészítésére.
Fentiekre figyelemmel kérem, hogy a Képviselő-testület az SZMSZ-ben és a külön
megállapodásban rögzített feladatok teljesítése érdekében kérje fel a Soroksári Hírlap kiadóját és
szerkesztőjét, hogy készítsenek beszámolót az újság 2019. évi működéséről.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2019.
(XII.03.) határozata a Soroksári Hírlap kiadójának és szerkesztőjének felkéréséről a 2019. évi
beszámoló elkészítésére
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. felkéri a Soroksári Hírlap szerkesztőjét, a PROMOTHEUS AGENCY Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt-t (4481 Nyíregyháza, Gyula u. 1., cégjegyzékszám: 15-06-080758, ügyvezető:
Petneházy Dávid) és a Polgármesteri Hivatalt, mint kiadót, hogy 2020. január 31-ig készítsen
beszámolót a Soroksári Hírlap 2019. évi a lap működésével, illetve az Önkormányzat költségvetési
rendeletében e célra meghatározott összeg felhasználásáról
II. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az érintetteket.
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Határidő: 2019. december 20.
Felelős: Bese Ferenc polgármester
Az előterjesztést a Képviselő-testület eredeti hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. A határozati
javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Budapest, 2019. november 15.

Szalontainé Lázár Krisztina
Hatósági és Adóosztály
osztályvezető-helyettes
az előterjesztés készítője

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő

