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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 tartalmazza – többek között - az „Az Év Szociális Dolgozója” cím 

adományozásával kapcsolatos szabályokat, az elismerésben részesíthető személyek körét, az 

elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, 

formáját. 

 

A Rendelet 14. § (3)-(4) bekezdései szerint: 

 „(3) Az adományozási javaslatot adott év augusztus 31-ig kell a Polgármesternek címezve a 

Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán kell benyújtani. 

 (4) A javaslatokról a Képviselő-testület az éves munkatervében meghatározott szeptemberi 

rendes ülésén dönt.” 

 

 

Fent hivatkozott rendelkezések gyakorlati alkalmazhatóságának megkönnyítése érdekében 

javaslom, hogy az „Év Szociális Dolgozója” cím adományozásáról ne a szeptemberi, hanem az 

októberi ülésen döntsön a Képviselő-testület.  

 

 

Javaslatot teszek továbbá a Rendeletben található, gépelési hibák (elírások) kijavítására, az 

alábbiak szerint: 

 

A Rendelet „6. Az Év Szociális Dolgozója cím” alcím alatti 14. § (5) bekezdésében az „Év 

Egészségügyi Dolgozója” címet javaslom az „Év Szociális Dolgozója” címre módosítani. 

 

A Rendelet 13. § (2) és (3) bekezdéseiben az „A „Év Szociális Dolgozója” cím” szövegrészt 

javaslom kijavítani az „Az „Év Szociális Dolgozója” cím” szövegrészre. 

 

A Rendelet 20.§ (1) bekezdés a) pontját javaslom az „év időtartamú” szövegrésszel 

kiegészíteni, az alábbiak szerint: 

 

„a) aki legalább huszonöt év időtartamú közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, valamint 

ezen belül legalább húsz évet dolgozott a kerületben olyan munkakört betöltve, amelyben 

közvetlenül gyermekekkel foglalkozott és tevékenységét kiemelkedően látta el,” 

 

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 szíveskedjen, egyúttal a rendeletet 

megalkotni szíveskedjen. 

 



Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében, döntési joggal tárgyalja. 

A rendelettervezet elfogadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

 

Budapest, 2020. szeptember 28. 

 

 

 

 

 ..........................................  ………………………  

 dr. Kelemen Henrietta dr. Szabó Tibor 

 osztályvezető jegyző 

 az előterjesztés készítője előterjesztő 

 

 

 

 

Mellékletek 

 

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

2. melléklet: Rendelet-tükör 

3. melléklet: Előzetes hatásvizsgálati kap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Önkormányzata 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 (a 

továbbiakban: Rendelet) 13. § (2)–(3) bekezdésében és a 14. § (1) bekezdésében az „A „Év 

Szociális Dolgozója” cím” szövegrész helyébe „Az „Év Szociális Dolgozója” cím” szöveg lép. 

(2) A Rendelet 14. § (4) bekezdésében a „szeptemberi” szövegrész helyébe „októberi” szöveg 

lép. 

(3) A Rendelet 14. § (5) bekezdésében „Év Egészségügyi Dolgozója” szövegrész helyébe „Év 

Szociális Dolgozója” szöveg lép. 

(4) A Rendelet 18. § (4) bekezdésében „szeptemberi” szövegrész helyébe „októberi” szöveg 

lép. 

 

(5) A Rendelet 20.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„a) aki legalább huszonöt év időtartamú közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, valamint 

ezen belül legalább húsz évet dolgozott a kerületben olyan munkakört betöltve, amelyben 

közvetlenül gyermekekkel foglalkozott és tevékenységét kiemelkedően látta el,” 

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Bese Ferenc                                                               dr. Szabó Tibor 

            polgármester                                                                          jegyző 

 

Záradék 

A rendelet 2020. október  . napján az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre 

került. 

 

Budapest, 2020. október   . 

                                      A Jegyző nevében eljáró: 

                                                                                            Vittmanné Gerencsér Judit 

                                                                                               osztályvezető-helyettes 

  Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály 

 



 

INDOKOLÁS 

A 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 

 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 

2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdése felhatalmazza a helyi önkormányzat 

képviselőtestületét, hogy rendeletben szabályozza elismerés alapítását, az elismerés 

elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthető személyek körét, az évente adományozható 

elismerések számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az 

elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék 

esetében annak időtartamát. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, az 

általa alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló és jelenleg 

hatályban lévő önkormányzati rendelete Képviselő-testület a 2019. szeptember 10-én 

megtartott ülésén megalkotta. 

Az egyes rendelkezések miatti ellentmondás feloldása szükséges az egyértelműség és a 

jogbiztonság követelményének érvényesülése érdekében, továbbá adminisztratív hibából adódó 

pontosítások átvezetése indokolja a Rendelet módosítását. 

 

Részletes Indokolás 

  

1. § (1) Elírás miatti pontosítást tartalmaz. 

 

(2) Tartalmazza a pontosítást, hogy az „Év Szociális Dolgozója” cím adományozásáról 

a Képviselő-testület az októberi ülésén dönt. 

 

(3) Tartalmazza a pontosítást, hogy az „Év Szociális Dolgozója” cím átadására kerül sor 

a Szociális Munka Napján. 

 

(4) Tartalmazza, hogy a jogosultakról melyik munkaterv szerinti ülésen dönt a 

Képviselő-testület. 

 

(5) Elírás miatti pontosítást tartalmaz a bekezdés.  

 

2. § Tartalmazza a rendelet hatályba lépésének időpontját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet 

SEGÉDLET 

A "Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. 

(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására" című Képviselő-testületi 

előterjesztéshez (Rendelet-tükör) 

 

 

Hatályos rendelkezés Tervezett módosítás szerinti szöveg 

13.§ (2) –(3) bekezdésében és a 14. § (1) 

bekezdésében: 

 A „Év Szociális Dolgozója” cím  

 

13.§ (2) –(3) bekezdésében és a 14. § (1) 

bekezdésében: 

Az „Év Szociális Dolgozója” cím 

14. § (4) 

 A javaslatokról a Képviselő-testület az éves 

munkatervében meghatározott szeptemberi 

rendes ülésén dönt. 

14. § (4)  

A javaslatokról a Képviselő-testület az éves 

munkatervében meghatározott októberi 

rendes ülésén dönt. 

14. § (5) bekezdése 

„Év Egészségügyi Dolgozója”  

14. § (5) bekezdése 

„Év Szociális Dolgozója”  

18. § (4) bekezdése 

A Képviselő-testület, a (3) bekezdés a) pont 

szerinti jogosultakról az éves munkatervében 

meghatározott májusi, a (3) bekezdés b) 

pontja szerinti jogosultakról a szeptemberi 

rendes ülésén dönt. 

18. § (4) bekezdése 

A Képviselő-testület, a (3) bekezdés a) pont 

szerinti jogosultakról az éves munkatervében 

meghatározott májusi, a (3) bekezdés b) 

pontja szerinti jogosultakról az októberi 

rendes ülésén dönt. 

 

 

20.§ (1) bekezdés 

„(a) aki legalább huszonöt éves 

közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, 

valamint ezen belül legalább húsz évet 

dolgozott a kerületben olyan munkakört 

betöltve, amelyben közvetlenül 

gyermekekkel foglalkozott és tevékenységét 

kiemelkedően látta el,” 

 

20.§ (1) bekezdés 

 „(a) aki legalább huszonöt év időtartamú 

közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, 

valamint ezen belül legalább húsz évet 

dolgozott a kerületben olyan munkakört 

betöltve, amelyben közvetlenül 

gyermekekkel foglalkozott és tevékenységét 

kiemelkedően látta el,” 

 

  



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 közvetlen 

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: 
 

Az egyes rendelkezések miatti ellentmondás 

feloldása szükséges az egyértelműség és a 

jogbiztonság érdekében.  

A jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A Rendelet egyes rendelkezései közötti 

ellentmondás továbbra is fennmarad, mely 

mind az egyértelműség, mind a jogbiztonság 

követelményének érvényesülését  

veszélyezteti. Az egyes rendelkezésekben 

fennálló, elírásokból eredő hibák, pontatlan 

jogszabályi hivatkozások esetenként 

értelmezhetetlenné teszik az adott 

rendelkezést.  

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


