
A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2021. október 6-ai zárt ülésén 

elfogadott határozatai 
 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 48/2021. (X.06.) határozata az „Év Szociális Dolgozója” cím 

adományozásáról (zárt ülés) 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. 2021. évben az „Év Szociális Dolgozója” címet adományozzon 

- Név és  

- Név,  

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménye dolgozói részére. 
 

II. kérje fel a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére. 
 

III. hatalmazza fel a Polgármestert, hogy amennyiben az aktuális járványügyi helyzet nem 

teszi lehetővé 2021. évben a Szociális Munka Napja alkalmából szervezett önkormányzati 

rendezvény megtartását, határozza meg az elismerő címek átadásának idejét, helyét és 

módját. 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 49/2021. (X.06.) határozata a „Kerület Hűséges Dolgozója” 

cím adományozásáról (zárt ülés) 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 

I. 2021. évben Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Szociális és 

Gyermekjóléti Intézménye dolgozói közül, a „Kerület Hűséges Dolgozója” címre, 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

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

rendelet 18. § (2) bekezdés b) pontja alapján Név legyen jogosult.  
 

II. kérje fel a Polgármestert az adományozással kapcsolatos feladatok elvégzésére. 
 

III. hatalmazza fel a Polgármestert, hogy amennyiben az aktuális járványügyi helyzet nem 

teszi lehetővé 2021. évben a Szociális Munka Napja alkalmából szervezett önkormányzati 

rendezvény megtartását, határozza meg az elismerő címek átadásának idejét, helyét és 

módját. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és 

Egészségügyi Bizottságának 50/2021. (X.06.) határozata G. M. 1238 Budapest (Lakcím) 

szám alatti lakos temetési települési támogatás megállapítása iránti kérelmére hozott 

döntés elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt) 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdésében 

biztosított hatáskörében eljárva, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 
Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló               

17/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelete 44. § (5) bekezdés c) pontjának rendelkezésére 

figyelemmel, mint a II. fokú döntést hozó hatóság a fellebbezéssel megtámadott döntést és az 

azt megelőző eljárást vizsgálja meg, a fellebbezést tárgyalja meg és mint II. fokon eljáró 

hatóság döntsön úgy, hogy 

I. G. M. (születési név, hely idő,  anyja neve) 1238 Budapest, (Lakcím) szám alatti lakos 

temetési települési támogatás  megállapítása iránti kérelemre hozott döntés elleni 

fellebbezését utasítsa el, és az I. fokú határozatot hagyja helyben, mivel a temetés ára 
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(394.142 Ft) meghaladja a Budapesti Temetkezési Intézet által adott évre kiadott érvényes 

közszolgáltatási árak 150 %-át, a 311.335 Ft-ot (urnás temetés esetén alkalmazandó 

összeghatár). 
 

II. kérje fel a polgármestert, hogy az érintettet értesítse a Képviselő-testület döntéséről. 

 

 


