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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019.
szeptember 10-én megtartott ülésén megalkotta Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről szóló
23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendeletet.
A jelenleg hatályos rendelet szerint a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címmel együtt – a
korábbi rendeletből automatikusan átvett - csekély összegű (bruttó Húszezer Forint összegű)
juttatás jár, mely juttatásnak a kitüntetett közalkalmazott alapilletménye 50%-ának megfelelő
összegre történő emelése indokolt. (rendelet-tervezet 1. §)
A jelenleg hatályos rendeletben nincs meghatározva, hogy hány év közalkalmazotti jogviszony
és hány Soroksáron ledolgozott év után kaphatja valaki az elismerő címet, vagyis akár valaki
nagyon fiatalon, rövid Soroksáron töltött idő után megkaphatja a „Soroksár Gyermekeiért”
elismerő címet. Erre való tekintettel a rendelet-tervezet 2. §-a szerint javaslom a Soroksár
Gyermekeiért kitűntetés odaítélése feltételeinek pontosítását.
A szomszédos és a rendőri tevékenység vonatkozásábnan partnernek tekintendő Pesterzsébet
Önkormányzata által alkalmazott gyakorlatra figyelemmel, „Az Év Kerületi Rendőre” címben
részesíthetők számának 12 főről 17 főre való emelésére teszek javaslatot. (rendelet-tervezet 3.
§)
A jelen előterjesztésben foglaltak alapján, a csatolt előzetes hatásvizsgálat figyelembevételével
kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől előterjesztésem megtárgyalását és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.
Az előterjesztést a Képviselő-testület át nem ruházható döntési hatáskörben, nyílt ülésen
tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadása az Mötv. 50. §-a alapján minősített többséget igényel.
Budapest, 2020. február 24.

..........................................
dr. Kelemen Henrietta
osztályvezető
az előterjesztés készítője

………………………
dr. Szabó Tibor
jegyző
előterjesztő

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 rendeletet a Képviselő-testület a 2019. szeptember 10-én
megtartott ülésén megalkotta.
A „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címmel csekély összegű juttatás jár, mely emelése
indokolt a bruttó Húszezer forintról a közalkalmazotti jogviszonya után az alapilletménye 50%ának megfelelő összegre.
A jelenleg hatályos rendeletben nincs meghatározva, hogy hány év közalkalmazotti jogviszony
után és hány év Soroksáron ledolgozott év után kaphatja valaki az elismerő címet, vagyis akár
valaki nagyon fiatalon, rövid Soroksáron töltött idő után megkaphatja a „Soroksár
Gyermekeiért” elismerő címet.
Pesterzsébet Önkormányzata által alkalmazott gyakorlatra figyelemmel, „Az Év Kerületi
Rendőre cím” számának emelése javasolt, 12 főről 17-17 főre.
Részletes Indokolás
1. § Tartalmazza a „Kerület Hűséges Közalkalmazottja” címmel járó pénzjuttatás
emelését.
2. § Tartalmazza, hogy hány év közalkalmazotti jogviszony után és hány év Soroksáron
ledolgozott év után kaphatja valaki a „Soroksár Gyermekeiért” elismerő címet.
3. § Tartalmazza az odaítélhető „Az Év Kerületi Rendőre cím” számának emelését 12-12
főről 17-17 főre.
4. § A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

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
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 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. §
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő
címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) tíz év igazolt közalkalmazotti jogviszonya után az alapilletménye 50%-ának megfelelő
bruttó egyszeri pénzjuttatásban,”
2.§
(1) A Rendelet 20.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) aki legalább húszéves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, valamint ezen belül
legalább tizenöt évet dolgozott a kerületben olyan munkakört betöltve, amelyben közvetlenül
gyermekekkel foglalkozott és tevékenységét kiemelkedően látta el,”
(2) A Rendelet 20.§ (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) aki folyamatosan, legalább tizenöt éve Soroksár gyermekeiért, közösségeik segítésében,
szabadidejük hasznos, értelmes eltöltésében kiemelkedően tevékenykedik.”
3.§
A Rendelet 26. § (2) bekezdésében „12-12” szövegrész helyébe „17-17” szöveg lép.
4. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bese Ferenc
polgármester

dr. Szabó Tibor
jegyző

Záradék
A rendelet 2020. február …... napján az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre
került.
Budapest, 2020. február …..
A Jegyző nevében eljáró:
Vittmanné Gerencsér Judit
osztályvezető-helyettes
Szervezési, Ügyviteli és
Személyzeti Osztály

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
18. § (2)
a) tíz év igazolt közalkalmazotti jogviszonya
után egyszeri bruttó Húszezer forint összegű
pénzjuttatásban,

Tervezett módosítás szerinti szöveg
18. § (2)
a) tíz év igazolt közalkalmazotti jogviszonya
után az alapilletménye 50%-ának megfelelő
bruttó egyszeri pénzjuttatásban

20. § (1)
a) aki legalább húszéves közalkalmazotti
jogviszonnyal rendelkezik, valamint ezen
belül legalább tizenöt évet töltött a
kerületben olyan munkakört betöltve,
amelyben közvetlenül gyermekekkel
foglalkozott és tevékenységét kiemelkedően
látta el

20. § (1)
a) aki legalább húszéves közalkalmazotti
jogviszonnyal rendelkezik, valamint ezen
belül legalább tizenöt évet dolgozott a
kerületben olyan munkakört betöltve,
amelyben
közvetlenül
gyermekekkel
foglalkozott és tevékenységét kiemelkedően
látta el.

20. § (1)
b) aki soroksári gyermekek közösségeinek
segítésében, szabadidejük hasznos, értelmes
eltöltésében kiemelkedően tevékenykedik.

20. § (1)
b) aki folyamatosan, legalább tizenöt éve
Soroksár
gyermekeiért,
közösségeik
segítésében, szabadidejük hasznos, értelmes
eltöltésében kiemelkedően tevékenykedik

26. § (2)
Az elismerés minden évben, két alkalommal,
alkalmanként legfeljebb 12-12 fő részére
adományozható a kerületi rendőrkapitányság
vezetőjének javaslata alapján

26. § (2)
Az elismerés minden évben, két alkalommal,
alkalmanként legfeljebb 17-17 fő részére
adományozható a kerületi rendőrkapitányság
vezetőjének javaslata alapján

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján
A tervezett jogszabály várható következményei:
Társadalmi hatásai:
Gazdasági hatásai:
Költségvetési hatásai:

A rendelet-tervezet elfogadásának közvetlen
társadalmi hatása nincs.
A rendelet-tervezet elfogadásának gazdasági
hatása nincs.
A
rendelet-tervezet
elfogadásának
költségvetési hatása van, mert „Kerület
Hűséges Közalkalmazottja” címmel járó
bruttó 20.000 Ft pénzjuttatás emelését
tartalmazza, valamint „Az Év Kerületi
Rendőre
cím”
számának
emelése
többletköltséget jelent.

Környezeti következmények:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának
környezeti
következményei
nem
kimutathatók.

Egészségügyi következmények:

A
rendelet-tervezet
elfogadásának
egészségügyi következményei nincs.
A tervezett módosításoknak adminisztratív
terheket érdemben növelő hatásai nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A jogszabály megalkotásának
szükségessége:
A jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A jogszabály alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A jogalkotás elmaradásának nincsenek
várható következmények.
A jogszabály alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi feltételek
rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételek
biztosítására nincs szükség.

Egyeztető lap
Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések,
elismerő címek adományozásának rendjéről szóló 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelet
módosítására
című
Képviselő-testületi előterjesztéshez

Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné osztályvezető, Pénzügyi Osztály
Észrevétel/javaslat: Észrevételt, javaslatot nem teszek.

Budapest, 2020 ………. ….

………………………..
aláírás

