
2021. június 2-án a Polgármester által  

(veszélyhelyzet időszaka alatt) meghozott  

h a t á r o z a t o k 

 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 237/2021.(VI.02.) határozata a 2021. június 2. napján 

polgármesteri döntést igénylő napirendi pontok elfogadásáról  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy a 2021. június 2. napján polgármesteri döntést 

igénylő napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Javaslat 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 módosítására 

2.) Javaslat az Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításra 

3.) Javaslat a Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa cím adományozásáról szóló 

226/2021. (V.11.) határozat módosítására (Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja 

alapján az előterjesztés és a döntés során esetlegesen elhangzó információkat 

tartalmazó emlékeztető részlet a zárt ülésre készített előterjesztésre és a zárt 

ülésről készült jegyzőkönyvre vonatkozó előírások szerint kezelendő) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 238/2021. (VI.02.) határozata Jelenik Vendel az 

Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. Jelenik Vendelt Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat saját halottjává 

nyilvánítás egyes kérdéseiről szóló 19/1997. (V. 20.) Ök. sz. rendelet 1. § d) 

pontja alapján, közéleti érdemeire, teljesítményére tekintettel az Önkormányzat 

saját halottjává nyilvánítja, egyben a kegyeleti és temetési költségeket magára 

vállalja. A költségek forrása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 

„rendezvény” sora.  

II. gondoskodik az elhunyt családjának értesítéséről, a további szükséges 

egyeztetések lefolytatásáról és a kegyeleti feladatok ellátásáról. 

Határidő: 2021. június 4. 

Felelős: Bese Ferenc polgármester 
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Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 239/2021.(VI.02.) határozata a Kerület Hűséges Nyugdíjas 

Pedagógusa cím adományozásáról szóló 226/2021. (V.11.) határozat 

módosításáról (zárt) 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében 

eljárva Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 

Polgármestere úgy dönt, hogy 

I. a Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa cím adományozásáról szóló 

226/2021. (V.11.) határozat c) pontját az alábbiak szerint módosítja:  

„c) a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019. 

(IX.20.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján 65 éve 

megszerzett pedagógus oklevelére tekintettel 

V. L.  

M. Gy. és 

K. Á. 

 részére.” 

II. az I. pont szerinti határozat végrehajtási határidejét 2021. június 4. napjára 

módosítja. 

 

 


