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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 14/B. címe tartalmazza az Önkormányzat által adományozható „Tiszta udvar, rendes 

ház” cím adományozásának szabályait. 

 

Az elmúlt időszakban a társadalmi igények kielégítése, és a Rendelet alkalmazása során felmerülő 

anomáliák megszüntetése érdekében szükségessé vált a jogszabályi előírások revíziója, melynek 

célja az áttekinthetőbb, egyértelműbb jogi keretek közé fektetett eljárási normák meghatározása. 

 

A Rendelet javasolt módosítása egyértelműsítené, hogy a már odaítélt cím annak visszavonásáig 

érvényes, azaz nem szükséges évente újból pályázni rá, továbbá érintené a kitüntető cím 

adományozásával összefüggésben működő Előminősítő Csoport, valamint a Polgármester 

Előminősítő Csoporttal kapcsolatos, Rendeletben meghatározott feladatait.  

 

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 mellékleteként 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 át nem ruházható döntési hatáskörében tárgyalja, a 

rendeletalkotás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

50. §-a alapján minősített többséget igényel. 

 

Budapest, 2022. augusztus .... 

 

 

dr. Balázs Pál László 

jogász 

az előterjesztés készítője 

dr. Szabó Tibor 

jegyző 

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 

a 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 

a) és i) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

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

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

továbbiakban: Rendelet) 29/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

"(3) A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím évente egyszer adományozható és az adományozott 

a cím használatára annak visszavonásáig jogosult.” 

 

 

2. § A Rendelet 29/B. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(6a) Az Előminősítő Csoport eseti jellegére tekintettel tárgyévenként változó létszámú taggal 

rendelkezik. Az Előminősítő Csoport legkésőbb a (4) bekezdésben meghatározott határidőt 

megelőző 15. napig alakul meg, és a Képviselő-testület júliusi rendes ülésének napját követő napon 

megszűnik. A megalakulás és a megszűnés időpontja egyben az Előminősítő Csoport tagságának 

kezdő- és záró időpontja is.” 

 

3. § A Rendelet 29/B. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(11) Az elismerő cím a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság határozatba 

foglalt javaslatára a Képviselő-testület által visszavonható, amennyiben a címre jogosult már nem 

teljesíti a (2) bekezdésben foglaltakat. Az elismerő cím visszavonásával egyidejűleg a (8) 

bekezdésben szereplő táblát az Önkormányzat részére vissza kell adni.” 

 

 

4. § A Rendelet 29/B. §-a a következő (12)-(14) bekezdéssel egészül ki: 

 

,,(12) Lakossági bejelentés vagy hivatalos tudomásszerzés alapján, a tárgyévet megelőzően a címet 

elnyert jogosultak esetében az elismerő címre való jogosultság feltételeinek fennállását – a (6) 

bekezdésben foglalt feladatai ellátásával egyidejűleg – az Előminősítő Csoport ellenőrzi 

(utóellenőrzés). 

 

(13) Az Előminősítő Csoport utóellenőrzését követően legkésőbb a július havi képviselő-testületi 

rendes ülés időpontját megelőző 10. napig összefoglaló jelentést készít, amelyet megküld a 

polgármesternek. 
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(14) A polgármester az Előminősítő Csoport jelentésében foglaltak, valamint Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 108. §-ában foglalt 

rendelkezések figyelembevételével előterjesztést tesz a Képviselő-testület számára a címek 

visszavonása tárgyában.” 

 

5. § Hatályát veszti a Rendelet 29/B. § (9) bekezdése. 

 

6. § Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

Bese Ferenc 

polgármester 

dr. Szabó Tibor  

jegyző 

 

 

Záradék: 

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

kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2022. augusztus…… 

 

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 társadalmi igények kielégítése, és a Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről 

szóló 23/2019. (IX. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alkalmazása során 

felmerülő anomáliák megszüntetése érdekében szükségessé vált a jogszabályi előírások revíziója, 

melynek célja az áttekinthetőbb, egyértelműbb jogi keretek közé fektetett eljárási normák 

meghatározása. 

 

A Rendelet javasolt módosítása érinti a kitüntető cím adományozásával összefüggésben működő 

Előminősítő Csoport összetételére, működésére vonatkozó részletszabályozást, ideértve a csoport 

feladat- és hatáskörének bővítését, melynek központi elemét képezi a már címet elnyert személyek 

utóellenőrzése, továbbá a polgármester feladatait az elismerő cím sorsával kapcsolatban. 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1. §-hoz 

 

A Rendelet 29/B. § (3) bekezdése rendelkezik a „Tiszta udvar, rendes ház” adományozásának 

rendszerességéről. A módosítás értelmében az elismerő cím az új személynek évente, de 

ugyanazon személynek csak egyszer adományozható. 

 

A 2. §-hoz 

 

A Rendelet hatályban lévő, 29/B. § (6) bekezdése rendelkezik az Előminősítő Csoport (a 

továbbiakban: Csoport) létrehozásáról, melynek feladata a beérkezett pályázatok szakmai 

vizsgálata. 

 

A Rendelet 29/B. § (6a) bekezdése deklarálja, hogy a Csoport változó létszámmal rendelkezik, 

hiszen az eseti jellegű, minden évben újra megalakul, továbbá meghatározza a Csoportnak a 

működési, és a csoporttagsági viszony időtartamát is. Ezen időtartamok kezdő időpontja minden 

év június 15. napját megelőző legkésőbbi 15. nap, megszűnési időpontja pedig a Képviselő-testület 

júliusi rendes ülésének napját követő napja. 

Az időintervallumok meghatározása egyfelől megfelelő jogszabályi hátteret biztosít a Csoport 

jogszerű működéséhez, másfelől biztosítja, hogy a Csoport feladat-és hatáskörébe delegált új 

feladatkör (utóellenőrzés) elvégzésére is megfelelő idő álljon rendelkezésre. 

A módosítás értelmében a Csoport megalakulásának ideje a pályázatok leadási határidejéhez, a 

megszűnésének napja pedig a Képviselő-testület júliusi rendes üléséhez igazodik, mely az ülést 

követő napon indokolt, hiszen a Csoportnak jellegéből adódóan szakmailag mindaddig 

rendelkezésre kell állnia, míg a Képviselő-testület a címek adományozása és revíziója tárgyában 

érdemi döntést nem hoz. 

A Csoport megalakulási és a megszűnési időpontja egyben a Csoport tagságának kezdő- és záró 

időpontja is. 
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A 3. §-hoz 

 

Az elismerő cím visszavonásának részletszabályairól rendelkezik, ideértve a Városfejlesztési, 

Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság, a Képviselő-testület és a cím jogosultjának feladatait. 

 

A 4. §-hoz 

 

A Rendelet 29/B. § (12) bekezdése rendelkezései alapján a Csoport határkörébe a tárgyévet 

megelőzően elnyert elismerő cím jogosultjával szemben indokolt esetben ún. utóellenőrzést 

végezhet. Az utóellenőrzés a tárgyévben beadott pályázatok vizsgálatával egyidejűleg történik. 

 

A Rendelet 29/B. § (13) bekezdése a Csoport utóellenőrzésének eredményét összefoglaló jelentés 

elkészítési szabályait tartalmazza. Az utóellenőrzési jelentés elkészítési véghatárideje a Képviselő-

testület július havi rendes ülését megelőző 10. nap. A rendes ülést megelőző 10 nap megfelelő 

időtartamot biztosít a jelentés polgármester részéről történő megfelelő áttanulmányozására, 

továbbá az erről szóló előterjesztés elkészítésére. 

 

A Rendelet 29/B. § (14) bekezdése a polgármester előterjesztési feladat- és hatáskörét szabályozza. 

Az előírás értelmében a polgármester a Képviselő-testület részére teszi meg a kitüntető cím 

visszavonása tárgyában előterjesztését. Ennek indoka az, hogy Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 108. §-a szerint valamennyi 

érintett bizottság véleményezi a hatáskörébe tartozó, vagy azt érintő Képviselő-testület elé kerülő 

előterjesztéseket, mely jelen esetben a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi 

Bizottság. 

A Rendelet 29/B. § (11) bekezdése ugyanakkor azt is rögzíti, hogy az elismerő cím a 

Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság határozatba foglalt javaslatára 

visszavonható, és a cím visszavonásáról a Képviselő-testület dönt. 

 

 

Az 5. §-hoz 

 

A korábbi szabályozás a cím korábbi birtokosainak – a korábban elnyert címük megtartásához – 

lényegében újbóli pályázati kötelezettséget írt elő, melynek újbóli elnyerése esetén a címet 

megerősítő díszoklevél kibocsátására kerülhetett sor. 

A társadalmi igények, továbbá a Csoport utóellenőrzési feladatkörének meghatározása indokolttá 

tette a Rendelet 29/B. § (9) bekezdésének hatályon kívül helyezését. 

 

A 6. §-hoz 

 

A Rendelet hatálybalépésről rendelkezik. 
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2. számú melléklet 

SEGÉDLET 

 

„JavaslatBudapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

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

önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztéshez 

(Rendelet-tükör) 

 

 

Hatályos rendelkezés Tervezett módosítás szerinti szöveg 

29/B. § 

 

(3) A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím 

évente adományozható. 

29/B. § 

 

(3) A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő 

cím évente egyszer adományozható és az 

adományozott a cím használatára annak 

visszavonásáig jogosult. 

 

A jogszabály jelenleg hatályos rendelkezést 

nem tartalmaz. 

29/B. § 

 

(6a) Az Előminősítő Csoport eseti 

jellegére tekintettel tárgyévenként 

változó létszámú taggal rendelkezik. Az 

Előminősítő Csoport legkésőbb a (4) 

bekezdésben meghatározott határidőt 

megelőző 15. napig alakul meg, és a 

Képviselő-testület júliusi rendes 

ülésének napját követő napon 

megszűnik. A megalakulás és a 

megszűnés időpontja egyben az 

Előminősítő Csoport tagságának kezdő- 

és záró időpontja is. 

 

29/B. § 

 

(11) Az elismerő cím a Városfejlesztési, 

Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

határozatba foglalt javaslatára 

visszavonható, az elismerő cím 

visszavonásával egyidejűleg a táblát az 

Önkormányzat részére vissza kell adni. A 

cím visszavonásáról a Képviselő-testület 

dönt. 

29/B. § 

 

(11) Az elismerő cím a Városfejlesztési, 

Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

határozatba foglalt javaslatára a Képviselő-

testület által visszavonható, amennyiben a 

címre jogosult már nem teljesíti a (2) 

bekezdésben foglaltakat. Az elismerő cím 

visszavonásával egyidejűleg a (8) 

bekezdésben szereplő táblát az 

Önkormányzat részére vissza kell adni. 

A jogszabály jelenleg hatályos rendelkezést 

nem tartalmaz. 

29/B. § 

 

(12) Lakossági bejelentés vagy hivatalos 

tudomásszerzés alapján, a tárgyévet 

megelőzően a címet elnyert jogosultak 

esetében az elismerő címre való 
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jogosultság feltételeinek fennállását – a 

(6) bekezdésben foglalt feladatai 

ellátásával egyidejűleg – az Előminősítő 

Csoport ellenőrzi (utóellenőrzés). 

 

(13) Az Előminősítő Csoport 

utóellenőrzését követően legkésőbb a 

július havi képviselő-testületi rendes ülés 

időpontját megelőző 10. napig 

összefoglaló jelentést készít, amelyet 

megküld a polgármesternek. 

 

(14) A polgármester az Előminősítő 

Csoport jelentésében foglaltak, valamint 

Budapest Főváros XXIII. kerület 

Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati 

rendelet 108. §-ában foglalt 

rendelkezések figyelembevételével 

előterjesztést tesz a Képviselő-testület 

számára a címek visszavonása 

tárgyában. 

 

29/B.§ 

 

(9) A tábla ugyanazon, az elismerésben 

részesült személynek egy alkalommal – az 

elismerő cím első ízben történő 

odaítélésekor – adományozható, mely az 

elismerő cím újbóli elnyerése esetén 

díszoklevéllel erősíthető meg. 

 

29/B. § 

 

A jogszabályhely hatályon kívül helyezésre 

kerül. 
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3. számú melléklet 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

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

 

 

A tervezett jogszabály várható következményei 
 

Társadalmi hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának 

közvetlen társadalmi hatása nincs. 

Gazdasági hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának 

közvetlen gazdasági hatása nincs. 

Költségvetési hatásai: 
 

A rendelettervezet elfogadásának 

közvetlen költségvetési hatása nincs. 

Környezeti következmények: 
 

A rendelettervezet elfogadásának 

közvetlen környezeti következménye 

nincs. 

Egészségügyi következmények: 
 

A rendelettervezet elfogadásának 

közvetlen egészségügyi következménye 

nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
 

A rendelettervezet elfogadásának 

közvetlen adminisztratív terheket 

befolyásoló hatása van. 

A jogszabály megalkotásának 
szükségessége: 
 

Az elmúlt időszakban a társadalmi igények 

kielégítése, és a Rendelet alkalmazása során 

felmerülő anomáliák megszüntetése 

érdekében szükségessé vált a jogszabályi 

előírások revíziója, melynek célja az 

áttekinthetőbb, egyértelműbb jogi keretek 

közé fektetett eljárási normák meghatározása. 

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A gyakorlat és a jogszabály közötti 

összhang megteremtése elmarad. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételek 

biztosítására nincs szükség. 
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