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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek 

adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

Rendelet) módosítására teszek javaslatot az alábbi okokból. 

 

A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott kitüntetések és 

elismerések (a továbbiakban: elismerések) adományozásával kívánja tiszteletét kifejezni a 

Budapest Főváros XXIII. kerületében (továbbiakban: Soroksár) kulturális, oktatási, 

tudományos, művészeti, sport, szociális, gazdasági területen kimagasló teljesítményt nyújtó, 

kiemelkedő érdemeket szerzett, a kerület fejlődésének elősegítésében, érdekeinek 

előmozdításában kifejtett példamutató tevékenységet folytatott személyek, szervezetek részére 

azért, hogy méltó módon megörökítse, megkülönböztetetten elismerje azon személyeknek, 

közösségeknek, szervezeteknek a tevékenységét, akik hozzájárultak Soroksár fejlődéséhez, jó 

hírnevének öregbítéséhez. 

 

A rendeletben szabályozott egyik elismerő cím, a „Soroksár Kiváló Mestere” 2020-ban került 

megalapításra, és 2021-ben került első ízben odaítélésre.  

 

A Rendelet 29/A. § (1)-(2) bekezdései szerint: 

 

„(1) Az Önkormányzat „Soroksár Kiváló Mestere” kitüntető címet adományozhat olyan helyi 

kisvállalkozónak, szakembernek, aki több évtizede, közmegelégedésre, megbízhatóan végzi 

tevékenységét. 

(2) A „Soroksár Kiváló Mestere” kitüntető cím évente legfeljebb 5 személy részére 

adományozható.” 

 

A 2021-ben útjára induló új elismerő cím a „Soroksár Kiváló Mestere” nem várt érdeklődést 

hozott, és bebizonyította, hogy a kerületben nagy számban élnek és tevékenykednek olyan 

mesterek és vállalkozók, akik hosszú évek óta nyújtanak közmegelégedést kiváltó szolgáltatást 

a soroksáriak számára. Erre tekintettel javaslom, hogy a rendelet ne tartalmazzon számbeli 

korlátot az egy évben adható kitüntetésekre vonatkozóan. (rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdés) 

 

A Rendelet 29/D. § (1) bekezdése szerint: 

„(1) Az Önkormányzat „Soroksári Zenei Érdemérem” kitüntetés adományozhat annak a 

soroksári kötődésű zenésznek, aki hazai és/vagy nemzetközi szinten elismert, vagy munkássága 

Soroksár zenei fejlődéséhez vagy múltjához szervesen hozzájárul.” 

 

Az idézett rendelkezés –adminisztratív hiba, elírás okán – nem felel meg a nyelvhelyességi 

követelményeknek, ezért javaslatot teszek annak módosítására is. (rendelet-tervezet 1. § (2) 

bekezdés) 

 

A Rendelet 29/D. § (7) bekezdése szerint:  

„(7) A 2021. évben a Képviselő-testület a (3) és (4) bekezdésekben foglaltaktól eltérhet.” 



Az idézett rendelkezésben foglaltak a 2021. évben teljesültek, a rendelkezés további joghatás 

kiváltására nem alkalmas, ezért javaslom annak hatályon kívül helyezését. (rendelet-tervezet 3. 

§)  

 

Tekintettel arra, hogy a Tisztelt Képviselő-testület 2022. évi munkaterve - és a vonatkozó 

rendeleti előírások – alapján a jelen előterjesztés tárgyalásának napján hoz döntést – többek 

közt – a „Soroksár Kiváló Mestere” cím odaítélésével kapcsolatban, a módosító rendelet 

hatálybalépésének időpontjára – élve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 

továbbiakban: Jat.) 7. § (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel – a kihirdetése napján 10.00 

órai időpontban teszek javaslatot. (rendelet-tervezet 2. §) 

 

A Jat. 17. §- a alapján elvégeztem a rendelet módosításának várható következményeinek 

hatásvizsgálatát, melynek eredményét a jelen előterjesztés 3. mellékleteként csatolt 

"Hatásvizsgálati lap"-on mutatok be. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának 

rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot 

elfogadni, egyúttal a rendeletet módosítani szíveskedjen. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a rendeletalkotás a 

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 20211. évi CLXXXIX. törvény 50. §- a alapján 

minősített többséget igényel. 

 

Budapest, 2022. június 23. 

 

 

 

 

……….…………….              ……………………… 

dr. Weidinger Brigitta                      dr. Szabó Tibor  

osztályvezető                                                                                            jegyző 

  az előterjesztés készítője                                                         előterjesztő 

 

 

 

 

Mellékletek 

 

1. melléklet: Rendelet-tervezet (Általános és részletes indokolással együtt) 

2. melléklet: Rendelet-tükör 

3. melléklet: Előzetes hatásvizsgálati kap 

  



1. melléklet 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../…..(….) önkormányzati rendelete  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

(TERVEZET) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 

szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet 

(a továbbiakban: Rendelet) 29/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(2) A „Soroksár Kiváló Mestere” kitüntető cím az arra érdemes mesterek és vállalkozók 

számára egy alkalommal adományozható.” 

 

(2) A Rendelet 29/D. § (1) bekezdésében a „kitüntetés” szövegrész helyébe a „kitüntetést” 

szöveg lép. 

 

2. § Ez a rendelet kihirdetése napján 10:00 órakor lép hatályba. 

 

3. § Hatályát veszti a Rendelet 29/D. § (7) bekezdése. 

 

 

Bese Ferenc                                                               dr. Szabó Tibor 

            polgármester                                                                               jegyző 

 

 

Záradék:  

A rendelet-tervezet 2022. július   ……. napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.  

 

Budapest, 2022. július  

 

   A Jegyző nevében eljáró: 

       Vittmanné Gerencsér Judit 

          osztályvezető-helyettes  

                              Jogi és Személyügyi Osztály  

https://njt.hu/jogszabaly/2011-202-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2019-23-SP-272
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2019-23-SP-272


INDOKOLÁS 

A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló …/…….. (……) önkormányzati rendelethez  

 

Általános Indokolás 

 

A 2021-ben útjára induló új elismerő cím a „Soroksár Kiváló Mestere” nem várt érdeklődést 

hozott, és bebizonyította, hogy a kerületben nagy számban élnek, olyan mesterek és 

vállalkozók, akik hosszú évek óta tesznek szolgálatot a soroksáriak számára.  

 

Erre tekintettel szükséges, hogy a rendelet ne tartalmazzon számbeli korlátot az egy évben 

adható kitüntetésekre vonatkozóan. 

 

Részletes Indokolás 

  
1. § (1) E bekezdés hatályba lépésével megszűnik az elismerő címben részesíthető 

személyek számának korlátozása, így valamennyi, arra érdemes jelölt részére 

odaítélhetővé válik a „Soroksár Kiváló Mestere” cím.   

(2) E bekezdés rendelkezése egy ragozási hiba kijavítására irányul, mely révén a 

rendelkezés a nyelvhelyességi követelményeknek megfelelővé válik.  

 

2. § E szakasz a módosító rendelet hatályba lépésének időpontját a kihirdetésének napján 

10.00 órában határozza meg annak érdekében, hogy már 2022. évben valamennyi arra 

érdemes jelölt részére odaítélhető legyen az elismerő cím.  

 

3. § E szakasz az általánostól eltérő, az elmúlt – 2021. évre vonatkozó, így további joghatás 

kifejtésére alkalmatlan – rendelkezés hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. melléklet 

 

SEGÉDLET 

A "Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) 

önkormányzati rendelet módosítására " című Képviselő-testületi előterjesztéshez 

(Rendelet-tükör) 

 

 

Hatályos rendelkezés Tervezett módosítás szerinti szöveg 

29/A. § (2)  

„A „Soroksár Kiváló Mestere” kitüntető cím 

évente legfeljebb 5 személy részére 

adományozható.” 

29/A. § (2)  

„A „Soroksár Kiváló Mestere” kitüntető cím 

az arra érdemes mesterek és vállalkozók 

számára egy alkalommal adományozható.” 

29/D. § (1) 

„Az Önkormányzat „Soroksári Zenei 

Érdemérem” kitüntetés adományozhat annak 

a soroksári kötődésű zenésznek, aki hazai 

és/vagy nemzetközi szinten elismert, vagy 

munkássága Soroksár zenei fejlődéséhez 

vagy múltjához szervesen hozzájárul.” 

29/D. § (1)  

„Az Önkormányzat „Soroksári Zenei 

Érdemérem” kitüntetést adományozhat 

annak a soroksári kötődésű zenésznek, aki 

hazai és/vagy nemzetközi szinten elismert, 

vagy munkássága Soroksár zenei 

fejlődéséhez vagy múltjához szervesen 

hozzájárul” 

29/D. § (7)  

„A 2021. évben a Képviselő-testület a (3) és 

(4) bekezdésekben foglaltaktól eltérhet.” 

 

Hatályát veszti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. melléket 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján 

 

A tervezett jogszabály várható következményei: 

 

Társadalmi hatásai: 

 

A rendelet-tervezet elfogadásától a közösség 

összetartó erejének erősödése várható. 

Gazdasági hatásai: 

 

A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági 

hatása nincs.  

Költségvetési hatásai: 

 

A rendelet-tervezet elfogadásának 

költségvetési hatása nem jelentős.  

Környezeti következmények: 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának 

környezeti következményei nem 

kimutathatók. 

 

Egészségügyi következmények: 

 

A rendelet-tervezet elfogadásának 

egészségügyi következményei nincs.  

Adminisztratív terheket befolyásoló 

hatás: 

 

A rendelet-tervezet elfogadásának 

adminisztratív terheket növelő hatásai 

nincsenek.  

A jogszabály megalkotásának 

szükségessége: 

 

A rendelet megalkotása szükséges annak 

érdekében, hogy a kerületben élő és 

szolgálatot teljesítő vállalkozók és mesterek 

elismerésre kerüljenek.  

 

A jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A rendelet megalkotása nélkül nincs 

lehetőség arra, hogy valamennyi, az 

elismerésre méltó kerületi vállalkozó és 

mester részére megítélhető legyen az 

elismerő cím. 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 


