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Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. szeptember 

10. napján megtartott ülésén megalkotta Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet).  

 

A Rendelet 11. alcíme tartalmazza az Önkormányzat sporttal kapcsolatos elismeréseit, az 

elismerésekben részesíthető személyek körét, az elismerések leírását, az adományozás feltételeit 

és rendjét, továbbá az egyes díjakkal járó jutalom mértékét, formáját. 

 

Az elmúlt időszakban a koronavírus elleni védekezés érdekében hozott védekező intézkedések 

enyhülése, továbbá a járványhullám során alkalmazott fokozott egészségügyi készenlét 

megszűnése miatt szükségessé vált a Rendelet módosítása annak érdekében, hogy a rendelet 24. 

§ (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott, június 15. napjáig terjedő pályázati határidő - az eredeti, a 

koronavírus előtti időben alkalmazott határidőre - május 15. napjára módosuljon. 

 

A Rendelet javasolt módosítása érintené továbbá a 23. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előírást 

is, mely alapján az olimpián, EB vagy VB részvétellel a helyi kötődésű és a kiemelkedő 

sportteljesítményt elérő junior és felnőtt korosztályú sportolók személyét érintő javaslattételi 

határidő nem kerülne kikötésre, tekintettel arra, hogy ezen nemzetközi események jellegüket 

tekintve az év bármely időszakát érinthetik, ebből kifolyólag az ezeken részt vett sportolók 

eredményeiket nem a tanévhez kötötten érhetik el. 

 

Tekintettel azonban arra, hogy jelen előterjesztés a májusi ülésen kerül a T. Képviselő-testület elé, 

így – a rendelet-tervezet elfogadása esetén – nem állna elégséges idő az új, rövidebb határidőt 

tartalmazó szabályok alkalmazására, ezáltal az érintettek közül azok, akik május 15-ét követően 

tervezeték idén benyújtani javaslataikat, hátrányt szenvednének, így az új szabályok csak a jövő 

évtől lépnének hatályba. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján felmérésre kerültek a jogszabály 

megalkotásának várható hatásai, melynek eredménye a jelen előterjesztés 3. számú melléklete 

szerinti hatásvizsgálati lapon kerül bemutatásra. 

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy fentiek ismeretében a jelen előterjesztés 1. 

számú mellékletekét csatolt rendelet-tervezet szerint a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának 

rendjéről szóló 23/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet 

megalkotni szíveskedjen. 

 

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

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján 

minősített többséget igényel. 

 

Budapest, 2022. április 13. 

 

 

dr. Balázs Pál László 

jogász 

az előterjesztés készítője 

Bese Ferenc 

polgármester  

előterjesztő 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: Rendelet-tervezet (általános és részletes indokolással)  

2. számú melléklet: Rendelet-tükör 

3. számú melléklet: Hatásvizsgálati lap 

4. számú melléklet: Egyeztető lap 
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1. számú melléklet 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 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. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, 

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

(továbbiakban: Rendelet) 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A 23. § (1) bekezdésben meghatározott elismerő címekre minden év május 15-ig lehet 

pályázni az Önkormányzat honlapján meghirdetett pályázat alapján. A pályázatok a kerületben 

működő oktatási intézmények útján nyújthatók be.” 

 

2. § A Rendelet 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A 23. § (2) bekezdésében meghatározott elismerő címekre vonatkozó javaslatot – a 3. § (1) 

bekezdés a), b), és c) pontjaiban meghatározottakon túl – természetes és jogi személy nyújthat be 

a Polgármesterhez.” 

 

3. § A Rendelet 24. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) A benyújtási határidő a 23. § (2) bekezdés a)-d) pontjai esetén minden év május 15. napja, az 

e) pontban meghatározottak vonatkozásában a javaslat határidő nélkül, bármikor benyújtható.” 

 

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-én lép hatályba. 

 

 

Bese Ferenc  

polgármester 

dr. Szabó Tibor  

jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet-tervezet 2022. május…….-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2022. május …… 

 

Vittmanné Gerencsér Judit 

osztályvezető-helyettes 

Jogi és Személyügyi Osztály 
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INDOKOLÁS 

 

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 

 

Az elmúlt időszakban a koronavírus elleni védekezés érdekében hozott védekező intézkedések 

enyhülése, továbbá a járványhullám során alkalmazott fokozott egészségügyi készenlét 

megszűnése miatt szükségessé vált Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

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

önkormányzati rendelet módosítása annak érdekében, hogy a rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseiben 

meghatározott, június 15. napjáig terjedő pályázati határidő május 15. napjára módosuljon. 

 

A rendeletmódosítás kitér továbbá a 23. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt előírásokra is, melyben 

az olimpián, EB vagy VB részvétellel a helyi kötődésű és a kiemelkedő sportteljesítményt elérő 

junior és felnőtt korosztályú sportolók személyét érintő javaslattételi határidő nem kerülne 

kikötésre, tekintettel arra, hogy ezen nemzetközi események jellegüket tekintve az év bármely 

időszakát érinthetik, ebből kifolyólag az ezen eseményeken részt vett sportolók eredményeiket 

nem a tanévhez kötötten érhetik el. 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz 

 

A Rendelet 23. § (1) bekezdésben meghatározott elismerő címekre nyitva álló pályázati határidő 

minden év június 15-i dátuma május 15-re módosul. 

 

A 2. §-hoz 

 

A Rendelet 24. § (2) bekezdés utolsó tagmondatában meghatározott javaslattételi határidő az 

alanyi kör differenciálódása miatt technikai okokból eltávolításra került, és egy különálló 

bekezdésben került elhelyezésre. 

 

A 3. §-hoz 

 

A javaslattételi határidőkről rendelkezik a Rendelet 23. § (2) bekezdésében meghatározott 

elismerő címekre vonatkozóan. A javaslat az olimpián, EB vagy VB részvétellel a helyi kötődésű 

és a kiemelkedő sportteljesítményt elérő junior és felnőtt korosztályú sportolók személyét érintően 

határidő nélkül, minden más esetben minden év június 15. napja helyett május 15. napjáig terjedő 

határidővel tehető meg. 

 

A 4. §-hoz 

 

A Rendelet hatálybalépésről rendelkezik. 

 

 

 

 

 

 


