
E M L É K E Z T E T Ő 

 

készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Polgármesterének 2021. április 26-án (hétfő) 13.00 órai kezdettel a 

Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (1239 Budapest, Grassalkovich út 

162.) megtartott polgármesteri döntés meghozataláról  

 

Jelen vannak:  

Bese Ferenc polgármester 

  

A Polgármesteri Hivatal részéről 

dr. Szabó Tibor jegyző 

dr. Kelemen Henrietta mb. aljegyző  

dr. Weidinger Brigitta osztályvezető 

Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető-helyettes 

Scherer Kinga testületi ügyintéző 

  

Bese Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a „rendkívüli 

döntésnap” alkalmából két napirendi pont vonatkozásában szükséges döntést 

hozni. A Képviselő-testület munkatervében foglaltaknak megfelelően a május 11. 

napjára tervezett ülés napirendi pontjai között szereplő „Javaslat az oktatást, 

nevelést végzők részére elismerő címek és kitűntetések adományozására” című 

napirendi pont előkészítése során észlelték, hogy az Önkormányzat által alapított 

kitűntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló rendelet alapján 

nincs lehetőség a 75 és 80 éve megszerzett oklevélre tekintettel a pedagógusok 

kerületi elismerésben részesítésére, ezért az említett rendelet vonatkozó 

rendelkezéseinek kiegészítése vált szükségessé. A rendelet alkalmazása során 

szerzett tapasztalatok szerint a javaslattételre jogosult személyek, szervezetek 

több ízben tettek volna javaslatot olyan személy elismerésére, akik a jelenleg 

hatályos rendeletben meghatározottaktól (oktatási, pedagógusi, egészségügyi 

stb.) eltérő területen végeznek kimagasló tevékenységet, ezért szükségessé vált a 

rendelet új elismerő címmel való kiegészítése is. 

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 4. §-a 

tartalmazza az Önkormányzat által alapított kitüntetések és elismerő címek 

felsorolását, így a kitűntetésekről szóló rendelet módosításával egyidejűleg az 

SZMSZ módosítása is „soron kívüli” döntést igényel. 

Az elmondottak alapján elfogadja a 2021. április 26-ai polgármesteri döntésnap 

napirendi pontjait.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata 

Polgármesterének 181/2021.(IV.26.) határozata a 2021. április 26. napján 

polgármesteri döntést igénylő napirendi pont 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. április 26. napján polgármesteri döntést 

igénylő napirendi pontot az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására 

2.) Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2021.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

 

1. napirendi pont  

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által 

alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 

23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet módosítására  

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 

Bese Ferenc: Kérdezi dr. Szabó Tibor jegyző úrtól, hogy az előterjesztéshez van-

e kiegészítése. 

 

dr. Szabó Tibor: Kiegészítése nincs, de megerősíti a Polgármester Úr által 

elmondottakat: a pedagógusnapi kitűntetésekkel kapcsolatos előterjesztés 

előkészítése során jelezték felé a Kollégák, hogy egy kerületi tanítónéni két 

diplomája után is jogosult az ún. „színes” diplomára, melyek közül az egyiket 75., 

a másikat 70 évvel ezelőtt szerezte.  

 

Bese Ferenc: Jegyzői kiegészítés hiányában elfogadja a Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek 

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

módosításáról szóló rendelet-tervezetet.  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

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

eljárva megalkotja 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 15/2021.(IV.26.) önkormányzati rendeletet.  

 

2. napirendi pont  

Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 

Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2021.(III.25.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: dr. Szabó Tibor jegyző 

 



Bese Ferenc: Kérdezi dr. Szabó Tibor jegyző úrtól, hogy az előterjesztéshez van-

e kiegészítése. 

 

dr. Szabó Tibor: Az előterjesztéshez nincs kiegészítése.  

 

Bese Ferenc: Jegyzői kiegészítés hiányában elfogadja a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021.(III.25.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

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

eljárva megalkotja a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár 

Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 10/2021.(III.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló 16/2021.(IV.26.) önkormányzati rendeletet.  

 

Bese Ferenc: Megköszöni a részvételt. 
 

 

K.m.f. 

 

 

 

    Bese Ferenc       dr. Szabó Tibor  

   polgármester       jegyző 


