Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzati köszöntésekről és az Önkormányzat által nyújtott, a köszöntésekhez
kapcsolódó természetbeni juttatásokról
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, az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1. § A soroksári identitás kialakítása, megtartása az itt élő polgárok meghatározott csoportjainak
köszöntésén keresztül.
2. 60. életévüket betöltöttek születésnapjuk alkalmából történő köszöntése
2. § (1) A Polgármester az irántuk érzett tisztelet és megbecsülés jeleként a 60. életévüket
betöltött, valamint a 60 év feletti életkorú kerületi lakosokat születésnapjuk alkalmából levélben
köszönti.
(2) Születésnapja alkalmából postai levélküldeményre az a 60. életévét betöltött nagykorú
személy jogosult, aki Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár közigazgatási területén a
személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai szerint bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik, és
a) adott naptári évben a 60. életévét tölti be,
b) adott naptári évben 60 év feletti életkorát tölti be.
3. Nagykorúvá válók köszöntése
3. § (1) Születésnapja alkalmából postai levélküldeményre az a nagykorú személy jogosult, aki
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár közigazgatási területén a személyi adat- és
lakcímnyilvántartás adatai szerint bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és
adott naptári évben tölti be a 18. életévét.
(2) A nagykorúvá váló fiatalokat a Polgármester levélben köszönti.
(3) A levélküldemény mellett a 18. életévüket betöltő (1) bekezdésben leírtaknak megfelelő
személy jogosult két darab belépőjegyre, amelyet a Táncsics Mihály Művelődési Házban vagy
a Soroksári Sportcsarnokban megrendezésre kerülő programon használhat fel.
4. Záró rendelkezések
4.§ Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

Bese Ferenc
polgármester

dr. Szabó Tibor
jegyző
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Záradék
A rendelet 2020. december 9. napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján
kifüggesztésre, ezáltal kihirdetésre került.
Budapest, 2020. december 9.
A Jegyző nevében eljáró:

dr. Kelemen Henrietta
osztályvezető
Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály
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INDOKOLÁS
Az Önkormányzati köszöntésekről és az Önkormányzat által nyújtott, a köszöntésekhez
kapcsolódó természetbeni juttatásokról szóló 58/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelethez
Általános Indokolás
A soroksári identitás erősítése érdekében fontos, hogy közösségünk tiszteletben álló, az idősebb
korosztályhoz tartozó tagjait, illetve a felnőtt közösség új tagjait születésnapjuk alkalmából
köszöntsük.
A közösség összetartó erejének erősítése céljából és a megbecsülés jelképeként indokolt
bevezetni a 60 év felettiek köszöntését.
A soroksári identitás időben történő kialakítása okán fontos a 18. életévüket betöltő soroksári
fiatalok érdekeltététele. Ennek okán indokolt a 18. életévüket betöltő soroksári fiatalok
köszöntése.
Részletes Indokolás
1. § Tartalmazza a rendelet célját.
2. § Tartalmazza a 60. életévüket betöltöttek születésnapjuk alkalmából történő köszöntésére
vonatkozó részletszabályokat.
3. § Tartalmazza a nagykorúvá váló fiatalok köszöntésére vonatkozó részletszabályokat.
4. § Tartalmazza a rendelet hatályba lépésének időpontját.

