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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

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

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

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. alcíme szabályozza az „Év Kerületi 

Polgárőre” cím adományozásának rendjét.  

A Rendelet 29. § (2) bekezdése gépelési hiba miatt tévesen tartalmazza a Soroksári Polgárőrség 

Egyesület hivatalos nevét, továbbá a 29. §-ban a bekezdések számozása hibás, ezért a Rendelet 

hivatkozott bekezdésében a hivatalos nevet és a bekezdések számozását módosítani szükséges. 

2.) A Rendelet 29/A. §-a rendelkezik a „Soroksár Kiváló Mestere” cím adományozására 

vonatkozó szabályokról. 

A Rendelet 29/A. § (2) bekezdése szerint: „A „Soroksár Kiváló Mestere” kitüntető cím évente 

legfeljebb 5 személy részére adományozható.” 

A Rendelet alapján a javaslatkérési felhívás a Soroksári Hírlapban és az Önkormányzat 

honlapján megjelent. 

 

Az újonnan alapított címmel kapcsolatban benyújtott javaslatokat áttekintve Bese Ferenc 

Polgármester Úr kérte a vonatkozó szabály módosítását akként, hogy folyó (induló) évre az 

általánostól eltérő szabályok alapján több mester részére is adományozható legyen a „Soroksár 

Kiváló Mestere” kitüntető cím. 

 

Tekintettel arra, hogy a jelen előterjesztés mellékletében javasolt rendelet-módosítást tárgyaló 

ülésen kell elbírálni a benyújtott javaslatokat, a módosított rendelet hatálybalépésének meg kell 

előznie a cím odaítélését, amely a jogalkotásra vonatkozó alább idézett rendelkezések alapján 

megoldható egy ülés keretei között is: 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) vonatkozó szakaszai szerint: 

7. §  

(2) Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogszabály hatálybalépésének napja a 

kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell 

meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját. 

Részlet a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelethez fűzött 

kommentárból: 

„Szükséges itt felhívni a figyelmet arra is, hogy mivel a jogszabályok és jogszabályi 

rendelkezések - a napban, órában és percben meghatározott hatálybalépésű jogszabályok és 

jogszabályi rendelkezések kivételével - a hatálybalépésük napján 0 órától kötelezik azok 

címzettjeit, a kihirdetés napján történő hatálybaléptetés is ellentétes s jogbiztonság 

követelményével …” 

 

Fenti rendelkezések alapján a rendelet-módosítás elfogadását követően, az abban foglalt 

hatálybalépési időpontra (11 .00 h) figyelemmel, a jogszabály kihirdetése várhatóan 10 h körül, 

de mindenképpen a hatálybalépési időpont előtt meg tud történni, ezáltal a tervezett napirendek 



becsült tárgyalási időtartama alapulvételével a „Soroksár Kiváló Mestere” cím odaítélése – 

immár az új, hatályos szabályok alapján – több javasolt személy részére megtörténhet. 

 

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

módosításának várható következményeinek felmérését, melyet a jelen előterjesztés 3. 

mellékletét képező „Hatásvizsgálati lap”-on mutatok be. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható döntési hatáskörben tárgyalja. A 

rendelet-tervezet elfogadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján minősített szótöbbséget igényel. 

 

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

Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának 

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

rendelet megalkotására vonatkozó javaslatot elfogadni, egyúttal a rendeletet megalkotni 

szíveskedjen. 

 

Budapest, 2021. június 22. 

 

……….…………….               ……………………… 

dr. Kelemen Henrietta                   dr. Szabó Tibor 

 mb. aljegyző, osztályvezető                                 jegyző 

az előterjesztés készítője                előterjesztő  

 

 

 

Mellékletek 

 

1. melléklet: Rendelet-tervezet és Indokolás a rendelet-tervezethez 

2. melléklet: Rendelet-tükör 

3. melléklet: Előzetes hatásvizsgálati kap 

4. melléklet: Egyeztető lap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

(továbbiakban: Rendelet) 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„29. § (1) Az Év Kerületi Polgárőre cím olyan elkötelezett, Soroksár közbiztonságáért, 

közrendvédelméért kiemelkedő munkát végző polgárőrnek adományozható, aki 

jelentős mértékben hozzájárult a kerület polgárai, azok közösségei biztonságának 

megteremtéséhez, illetve annak fenntartásában folyamatosan kiemelkedő munkát 

végez. 

(2) Az elismerés minden évben egy fő polgárőr részére adományozható a Soroksári 

Polgárőrség Egyesület tagsága véleményének figyelembevételével az elnök javaslata 

alapján. Ugyanazon személy háromévente legfeljebb egy alakalommal részesülhet az 

elismerésben. 

(3) Az adományozási javaslatot legkésőbb a tárgyév év június 15. napjáig kell a 

Polgármesternek benyújtani. A javaslatról a Képviselő-testület évente az éves 

munkatervében meghatározott júliusi rendes ülésén dönt. 

(4) Az elismeréssel díszoklevél, és az év első napján érvényes a teljes munkaidőben 

foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított kötelező legkisebb munkabér 

összegével megegyező mértékű pénzjuttatás jár. 

(5) Az Év Kerületi Polgárőre cím átadására minden évben a Polgárőrség Napját (június 27.) 

követően a Soroksári Napok rendezvénysorozat keretében, ünnepélyes keretek között 

kerül sor.” 

 

(2) A Rendelet 29/A. §-a következő (8) bekezdéssel egészül ki: 

  

„(8) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglaltaktól 2021. évben eltérhet.” 

 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetésének napján 11.00 órakor lép hatályba. 

 

 

Bese Ferenc                                                               dr. Szabó Tibor 

            polgármester                                                                          jegyző 



Záradék:  

A rendelet-tervezet 2021. június……. napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat honlapján közzétételre került.  

 

Budapest, 2021. június 

                                                A Jegyző nevében eljáró: 

                                                                                            Vittmanné Gerencsér Judit 

                                                                                                osztályvezető-helyettes 

Polgármesteri Kabinet 

 

 

 

 

 

  



INDOKOLÁS 

 

A 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 rendelet módosításáról 

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

 

Általános Indokolás 

A Rendelet 29. § (2) bekezdése gépelési hiba miatt tévesen tartalmazza a Soroksári Polgárőrség 

Egyesület hivatalos nevét, továbbá a 29. §-ban a bekezdések számozása hibás ezért a Rendelet 

hivatkozott bekezdésében a hivatalos nevet és a bekezdések számozását módosítani szükséges. 

A Rendelet alapján évente legfeljebb 5 személy részére adományozható a „Soroksár Kiváló 

Mestere” kitüntető cím. 

Tekintettel arra, hogy a vártnál nagyobb az érdeklődés a kitüntető cím vonatkozásában, és 

határidőre számos támogatható javaslat érkezett, ezért indokolt a 2021. évre eltérő szabályok 

megállapítása.   

 

 

  

Részletes Indokolás 

  

1.§ (1) Tartalmazza a Soroksári Polgárőrség Egyesület nevének a módosítását, továbbá a 29. §-

ban a bekezdések számozásának pontosítását. 

(2) A „Soroksár Kiváló Mestere” kitüntető cím adományozására vonatkozó 2021. évi 

szabályokról rendelkezik. 
 

2.§ Tartalmazza a rendelet hatályba lépésének időpontját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 29/A. §  

(8) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben 

foglaltaktól 2021. évben eltérhet. 

(új bekezdés) 

 

  



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 elfogadásának 

társadalmi hatása nincs. 

Gazdasági hatásai: 

 

A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági 

hatása nincs.  

Költségvetési hatásai: 

 

A rendelet-tervezet elfogadásának 

költségvetési hatása nincs.  

Környezeti következmények: 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának 

környezeti következményei nem 

kimutathatók. 

 

Egészségügyi következmények: 

 

A rendelet-tervezet elfogadásának 

egészségügyi következményei nincs.  

Adminisztratív terheket befolyásoló 

hatás: 

 

A tervezett módosításoknak adminisztratív 

terheket érdemben növelő hatásai nincsenek. 

A jogszabály megalkotásának 

szükségessége: 

 

A Rendelet gépelési hiba miatt tévesen 

tartalmazza a Soroksári Polgárőrség 

Egyesület hivatalos nevét, továbbá a 29. §-

ban a bekezdések számozása hibás. a vártnál 

nagyobb az érdeklődés a kitüntető cím 

vonatkozásában, és határidőre számos 

támogatható javaslat érkezett, ezért indokolt 

a 2021. évre eltérő szabályok megállapítása.   

 

A jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

A Rendeletben nem kerül javításra a 

Soroksári Polgárőrség hivatalos neve, a 

2021. évben is a „Soroksár Kiváló Mestere” 

kitüntető címet legfeljebb 5 személy részére 

lehet adományozni. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


