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Határozati javaslat: A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság, valamint a Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az 
előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (továbbiakban: JGK Zrt.) igazgatósági elnöke azzal a 
kezdeményezéssel fordult a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzathoz 
(továbbiakban: Önkormányzat), hogy a VIII. kerületben a Köztisztviselők Napjához, a 
Pedagógusnaphoz és a Semmelweis Naphoz hasonlóan kerüljön bevezetésre a „Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Gazdasági Társaságainak Munkavállalói Napja”, amelyen 
hagyományt teremtve, minden év szeptember 30-án az Önkormányzat gazdasági társaságainak 
dolgozóira hívnák fel a figyelmet munkájuk elismeréseként, tevékenységük hangsúlyozásaként.

Indoklásul előadta, hogy a JGK Zrt. Józsefváros legnagyobb munkáltatója. Alapvető tevékenysége az 
Önkormányzat vagyonrendeletével összhangban és az Önkormányzattal kötött szerződések alapján, a 
kerületi önkormányzati vagyon hasznosítása, értékesítése és az azzal való gazdálkodás (önkormányzati 
vagyongazdálkodás) helyi közutak, közterek, parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése, parkolás



üzemeltetés, önkormányzati helyiség és lakásgazdálkodás. A JGK Zrt. irodáiban dolgozók 2022. I. 
félévben 23.021 iktatott lakossági üggyel foglalkoztak. A nem iktatott ügyek száma is körülbelül ennyi, 
tehát évente kb. 100 ezer irattal, üggyel kell foglalkozniuk a munkavállalóknak, valamint 
ügyfélszolgálati napokon fogadni az ügyfeleket is. Az ügyfelekkel dolgozók esetében a munkahelyi 
stressz tényezők fokozottan érvényesek. A JGK Zrt. dolgozóinak létszáma 438 fö.

A JGK Zrt. munkavállalói a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi 1. törvény (továbbiakban: Mt.) 
szerinti munkaviszonyban állnak, ezért rájuk az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Mt. 102. §-a 
határozza meg a munkavállalók munkaszüneti napjait, melyek a következők: január 1., március 15., 
nagypéntek, húsvét hétfő, május 1., pünkösd hétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 
25-26. Az Mt. 135. §-a alapján ettől csak a kollektív szerződés térhet el a munkavállaló javára. 
Kollektív szerződés hiányában az Mt. 43. § (1) bekezdése alapján a munkaszerződés térhet el a 
munkavállaló javára az Mt. Második Részében foglaltaktól, így az Mt. 135. §-ával megállapított 
szabálytól is, amely az Mt. Második részének XI. fejezetében (munka-és pihenőidőre vonatkozó 
szabályok között) került elhelyezésre.

Figyelemmel arra, hogy a JGK Zrt.-nél nincsen kollektív szerződés hatályban, az egyes 
munkaszerződésekben szükséges rögzíteni a „Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Gazdasági 
Társaságainak Munkavállalói Napjára” járó munkaszüneti napot, amely a munkavállaló javára történő 
eltérés lenne, így ez az Mt. szerint lehetséges.

A JGK Zrt. igazgatósági elnöke továbbá azt is indítványozta, hogy a „Budapest Józsefvárosi 
Önkormányzat Gazdasági Társaságainak Munkavállalói Napjához” kapcsolódva polgármesteri 
kitüntetések átadására is kerüljön sor a gazdasági társaság azon munkavállalói részére, akik az adott 
évben kiemelkedő szakmai munkát végeztek.

A Józsefvárosban adományozható kitüntetéseket a 40/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

A JGK Zrt.-hez hasonlóan az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló többi 
gazdasági társaság (Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. (továbbiakban: JKN Zrt.) és a Rév8 
Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. (továbbiakban: Rév8 Zrt., melynek az 
Önkormányzat többségi tulajdonos mellett a Budapest Fővárosi Önkormányzat is a tagja) esetében is 
fennállnak a fentiekben kifejtett körülmények (évente jelentős mennyiségű ügyet dolgoznak fel, a 
kerület lakossága érdekében tevékenykednek, munkavállalóik az Mt. szerinti munkaviszonyban állnak). 
A JKN Zrt. dolgozóinak létszáma: 61 fö, a Rév8 Zrt. munkavállalóinak száma: 12 fö.

Mindezek alapján javasoljuk, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá, hogy a „ Budapest Főváros Vili, 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Gazdasági Társaságainak Munkavállalói Napján”, minden év 
szeptember 30-án, az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
munkavállalói munkaszüneti napnak megfelelően mentesüljenek a munkavégzés alól, és ezáltal az adott 
napon az ügyfélfogadás is szüneteljen. Mivel a JKN Zrt. vezérigazgatója tekintetében - a 
munkaszerződése értelmében - a munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester, a polgármester jogosult 
a munkaszerződést módosítani, a gazdasági társaság többi munkavállalója munkaszerződésének 
módosítása iránt a társaság vezérigazgatójának kell gondoskodnia.

Tekintettel arra, hogy a Józsefvárosban adományozható kitüntetéseket a Rendelet szabályozza, a 
Rendeletet is javasoljuk módosítani akként, hogy a képviselő-testület alapítson egy új kitüntetést („Év 
dolgozója”), melyet az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok kiemelt szakmai teljesítményt végző munkavállalóinak lehetne adományozni. A kitüntetés 
adományozását a Rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a gazdasági társaságok 
vezérigazgatója/igazgatósági elnöke kezdeményezhetné, a kitüntetésben évente legfeljebb tíz fö 
részesülhetne. A kitüntetés odaítéléséről a polgármester döntene és azt a polgármester is adná át az 
érintett munka vállalóknak. A kitüntetéssel emléklap és pénzjutalom járna, amelynek összegét a 
Képviselő-testület az éves költségvetésében állapítaná meg. Az idei évben a kitüntetések 
pénzjutalmának összege (kitüntetettenként bruttó 150.000 Ft) mindhárom cég esetében a gazdasági 
társaságok bérmaradványának terhére biztosítható. A kitüntetés átadására minden évben ünnepélyes 
keretek között kerülne sor, a polgármester által megjelölt helyen és időpontban „Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefvárosi Önkormányzat Gazdasági Társaságainak Munkavállalói Napjához” kapcsolódóan.
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II. A beterjesztés indoka
A JGK Zrt. és a JKN Zrt. legfőbb szervének (közgyűlés) hatáskörét, egyedüli tagja (alapítója), az 
Önkormányzat gyakorolja. A Rév8 Zrt. esetében az Önkormányzat többségi befolyással rendelkező 
részvényes. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 41. § (3) bekezdése alapján, továbbá a Rendelet módosításához, új kitüntetés 
alapításához a Mötv. 42. § 1. és 3. pontjai alapján szükséges, hogy a képviselő-testület hozzon döntést.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja, hogy az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok munkavállalói munkájuk elismeréseként, tevékenységük hangsúlyozásaként a „Budapest 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Gazdasági Társaságainak Munkavállalói Napján” 
(minden év szeptember 30-án) munkaszüneti napnak megfelelően mentesüljenek a munkavégzés alól, 
továbbá hogy ehhez kapcsolódóan az „Év dolgozója” polgármesteri kitüntetést alapítson a képviselő
testület.

A bevezetésre kerülő „Év dolgozója” kitüntetés az Önkormányzat számára 2022. évben többletköltséget 
nem eredményez. A kitüntetés pénzügyi fedezete a JGK Zrt., a JKN Zrt. és a Rév8 Zrt. költségvetésében 
a bérmaradványuk terhére biztosítható. 2022. évben 10 fő kitüntetése mindösszesen bruttó 1.500.000 Ft 
+ 195.000 Ft SZOCHO pénzügyi fedezetet igényel.

IV. Jogszabályi környezet
Az Alaptörvény 33. cikk (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat feladat- és hatásköreit a képviselő
testület gyakorolja.

Az Mötv. 41.§ (3) bekezdése értelmében önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi 
népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a 
részönkormányzat testületé, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat.

A képviselő-testület hatásköréből a rendeletalkotás (Mötv. 42. § 1. pontja) és a kitüntetések alapítása 
(Mötv. 42. § 3. pontja) nem ruházható át.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 
vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 49. § (1) bekezdés hb) pontja alapján a Képviselő-testület dönt 
az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő többszemélyes társaságoknál a társaság legfőbb 
szervének határozat hozatalát megelőzően a képviselendő tulajdonosi álláspont tekintetében, valamint 
az Önkormányzat tulajdonában lévő egyszemélyes társaság alapítójának hatáskörében az igazgatóság 
tagjait, vezérigazgatót, ügyvezetőt érintő egyéb kérdésekben.

Az Mt. 135. § (2) bekezdése értelmében a kollektív szerződés
a) a 86-ban,
b)a88-93. §-ban,
c) a 95. §-ban,
d) a 96. § (3) bekezdésében,
e) a 97. § (1) bekezdésében,
1) a 99. §-ban,
g) a 101-108. §-ban,
h) a 109. § (2)-(3) bekezdésében,
i) a 111. §-ban,
j) a 113-121. §-ban,
k) a 122. § (3) bekezdésében,
1) a 123. § (6) bekezdésében,
m) a 124. §-ban,
n) a 125. §-ban,
o) a 126. § (l)-(3) és (5) bekezdésében,
p) a 127. § (5) bekezdésében,
r) a 128-133. §-ban
s) a 135. § (3) bekezdés második fordulatában
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foglaltaktól csak a munkavállaló javára térhet el.

Az Mt. 43. § (1) bekezdése alapján a munkaszerződés - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a 
Második Részben foglaltaktól, valamint munkaviszonyra vonatkozó szabálytól a munkavállaló javára 
eltérhet.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (1) és (2) 
bekezdése alapján a gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve a legfőbb szerv. A gazdasági 
társaság legfőbb szervének feladata a társaság alapvető üzleti és személyi kérdéseiben való 
döntéshozatal. A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv 
hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. A legfőbb szerv hatáskörébe tartozó kérdésekben 
az alapító vagy az egyedüli tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik 
hatályossá.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 1.2.5. pontja alapján a Költségvetési 
és Pénzügyi Bizottság véleményezi az önkormányzat költségvetéséből nyújtott pénzügyi és 
természetbeni juttatási koncepciókat, terveket, támogatási irányelveket. A Tulajdonosi, 
Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság az SZMSZ 7. melléklet 4.2.1. pontja alapján 
javaslatot tesz az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok vagyongazdálkodási, szervezeti- 
működési, módszertani és informatikai feltételeinek javítására, fejlesztésére.

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 13.§ (2) bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános 
ülésen kell tárgyalni. A határozat elfogadásához az SZMSZ 30. § (1) bekezdése alapján egyszerű 
többség szükséges. A rendelet elfogadásához az Mötv. 50.§-a, valamint az SZMSZ 6. melléklet 15. 
pontja szerint minősített többség szükséges.

A fenti rendelkezések alapján kéijük az alábbi határozat elfogadását és az előterjesztés 1. mellékletét 
képező rendelet megalkotását.

Rendeletalkotási javaslat!
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a ..../2022. (...... ) önkormányzati
rendeletet a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 40/2020. (VII. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.

Mellékletek:
1. sz. melléklet: rendelettervezet

HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

.../2022. (..) számú határozata

a „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Gazdasági Társaságainak 
Munkavállalói Napja” bevezetéséhez szükséges intézkedésekről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1 .) javasolja, hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., és a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit 
Zrt. munkavállalói minden év szeptember 30. napján, „ Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Gazdasági Társaságainak Munkavállalói Napjaként” - munkájuk elismeréseként, 
tevékenységük hangsúlyozásaként - munkaszüneti napnak megfelelően mentesüljenek a 
munkavégzés alól és ezáltal az adott napon az érintett gazdasági társaságoknál az ügyfélfogadás is 
szüneteljen, egyúttal felkéri a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., és a Józsefváros 
Közösségeiért Nonprofit Zrt. ügyvezetését, hogy ennek érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék 
meg;

2 .) felkéri a polgármestert, hogy a Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának a 
munkaszerződését a határozat 1.) pontja szerint módosítsa,
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3 .) javasolja hogy a Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. munkavállalói minden év 
szeptember 30. napján, „Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Gazdasági Társaságainak 
Munkavállalói Napjaként” - munkájuk elismeréseként, tevékenységük hangsúlyozásaként - 
mentesüljenek a munkavégzés alól és ezáltal az adott napon a gazdasági társaságnál az ügyfélfogadás 
is szüneteljen, az adott naphoz kapcsolódó kitüntetés pénzügyi fedezetét a cég 2022. évben a 
bérmaradvány terhére biztosítsa, továbbá a társaság munkavállalóinak (beleértve a társaság 
vezérigazgatóját is) munkaszerződése ennek érdekében módosításra kerüljön, egyúttal felkéri a 
polgármestert, hogy a társaság közgyűlésén tulajdonosi álláspontként a határozat e pontjában 
foglaltakat képviselje és a szükséges nyilatkozatokat megtegye;

4 .) engedélyezi, hogy a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. és a Józsefváros Közösségeiért 
Nonprofit Zrt. 2022. évben a bérmaradványa terhére biztosítsa a “Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Gazdasági Társaságainak Munkavállalói Napjához” kapcsolódó 
kitüntetések pénzügyi fedezetét.

Felelős: polgármester
Határidő: a határozat 1 )-2) és 4.) pontjai esetében 2022. szeptember 29., a határozat 3) pontja esetében a 
Rév8 Zrt. következő közgyűlése.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Személyügyi Iroda, Kerületgazdálkodási Ügyosztály, 
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt., Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt., Rév8Józsefvárosi 
Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt., Humánszolgáltatási Ügyosztály Humánkapcsolati Iroda.

Budap^í/20^^^

Pikó András 
polgármester 

'^^^ányCsilla 

vezérigazgató

Kovács Ottó LádérRéter Károly
igazgatósági elnök ^ezéfigazgató

Töjivényességi ellenőrzés:

silla
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Előterjesztés 1. számú melléklete: Rendelettervezet

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2022. (........... ) önkormányzati rendelete

a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 40/2020. (VII. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-testülete a 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 meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 40/2020. (VII. 16.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a 
következő rendelkezés \ép\[Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselö-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)] ,,c) a kerület biztonsága érdekében 
kifejtett tevékenység, az oktatási-nevelési, az egészségügyi, a szociális, a bölcsődei munka 
területén, továbbá a közigazgatási területen kiemelkedő szakmai munkát végző 
magánszemély és szakmai közösség elismerésére, valamint a Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaság 
tevékenységi területén kiemelkedő szakmai munkát végző magánszemély elismerésére 
kitüntető címet, kitüntetést, szakmai kitüntetést alapít.”

2. § A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az (1) 
bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint a Képviselő-testület az egyes szakterületeken 
az alábbi kitüntető címet, kitüntetést, szakmai kitüntetést alapítja: a) a biztonság területén: 
Józsefváros Biztonságáért kitüntető címet; b) az oktatás-nevelés területén: a Józsefvárosi 
Gyermekekért szakmai kitüntetést, valamint a Polgármesteri Dicséret kitüntetést; c) az 
egészségügy területén: a Józsefváros Egészségügyéért szakmai kitüntetést, valamint a 
Polgármesteri Dicséret kitüntetést; d) szociális munka területén: a Józsefvárosi Szociális 
Munkáért szakmai kitüntetést, valamint a Polgármesteri Dicséret kitüntetést; e) bölcsődei 
munka területén: a Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért szakmai kitüntetést, valamint a 
Polgármesteri Dicséret kitüntetést; f) a közigazgatási területen: a Józsefvárosi 
Közigazgatásáért szakmai kitüntetést, valamint a Polgármesteri Dicséret kitüntetést; g) 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kizárólagos vagy többségi 
tulajdonában álló gazdasági társaságok tevékenységi területén: az „Év dolgozója” 
kitüntetést.”

3. § A Rendelet a következő 14/A. §-al egészül ki: 14/A. § Év dolgozója (1) „Év 
dolgozója” elnevezésű kitüntetés Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok kiemelt 
szakmai teljesítményt végző munkavállalója részére adományozható. (2) A kitüntetést 
évente legfeljebb tíz személy kaphatja meg. (3) A kitüntetéssel emléklap és pénzjutalom jár, 
amelynek összegét a Képviselő-testület éves költségvetésében állapítja meg.

4. § A Rendelet 15. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az (1) 
bekezdésben megjelölt személyeken kívül kitüntető díj adományozását,],,h) a 13. §-ban 
meghatározott kitüntetés esetében a kerületben működő bölcsődei intézmény vezetője,”



5. § A Rendelet 15. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: [Az (1) bekezdésben 
megjelölt személyeken kívül kitüntető díj adományozását,] „i) a 14/A. §-ban meghatározott 
kitüntetés esetében a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaság vezérigazgatója vagy 
igazgatósági elnöke kezdeményezheti.”

6. § A Rendelet 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(6) A 10-14. § 
szerinti „Polgármesteri Dicséret”, valamint a 14/A. § szerinti kitüntetés odaítéléséről a 
polgármester dönt.”

7. § A Rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) A 10-14. § 
szerinti „Polgármesteri Dicséret”, valamint a 14/A. § szerinti kitüntetést a polgármester adja 
át.”

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

Budapest, 2022. szeptember „....”

dr. Sajtos Csilla 
jegyző

Pikó András 
polgármester



INDOKOLÁS

a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 40/2020. (VIL 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2022. (........) önkormányzati

rendelethez

Általános indokolás

A Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 40/2020. (VII. 16.) önkormányzati 
rendelet a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kizárólagos vagy 
többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok kiemelt szakmai teljesítményt végző 
munkavállalóinak elismerése érdekében kerül módosításra új kitüntetés alapításával.

Részletes indokolás

azl.§-hoz

„Év dolgozója” elnevezéssel új kitüntetés kerül alapításra.

a 2.§-hoz

A kitüntetések felsorolásának módosítása.

a 3. §-hoz

Az „Év dolgozója” kitüntetés szabályozása.

a 4. §-hoz

Az „Év dolgozója” kitüntetés adományozási rendjének szabályozása miatt a felsorolás h) 
pontjának módosítása.

az 5-7. §-hoz

Az „Év dolgozója”kitüntetés adományozási rendjének szabályozása.

a 8. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Állásfoglalás az indokolás közzétételéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ (1) bekezdése alapján a jogalkotó 
álláspontja az, hogy az indokolás közzétehető.



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 40/2020. (VIL 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló ../2022. (....... ) önkormányzati rendelethez

A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi 
CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot: „A jogszabály 
előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve 
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa 
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes 
hatásvizsgálatot végez.”

A hatásvizsgálat során a (2) bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni.

1. Társadalmi hatások
A rendelet módosítása Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
fenntartásában működő gazdasági társaságok kiemelt szakmai teljesítményt végző 
munkavállalóinak elismerése érdekében történik.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet elfogadása a kitüntetéssel járó pénzjutalom tekintetében többlet fedezetet igényel.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 
következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásával az adminisztrációs terhek növekedése várható.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kizárólagos vagy többségi 
tulajdonában álló gazdasági társaságok kiemelt szakmai teljesítményt végző 
munkavállalóinak elismerése, tevékenységük hangsúlyozása érdekében rendeletmódosítás 
szükséges.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem 
változnak, a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosításra 
kerültek.



Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2020. (VII. 16.) Önkormányzati rendelete 
a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő'- 
testületének

.../2022. (........ .) önkormányzati rendelete
a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szói

40/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

(1) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselö-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület)

l.§
(1) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváro 
Önkormányzat Képviselö-testülete (a továbbiakba] 
Képviselő-testület)

c) a kerület biztonsága érdekében kifejtett 
tevékenység, az oktatási-nevelési, az egészségügyi, a 
szociális, a bölcsődei munka területén továbbá 
közigazgatási területen kiemelkedő szakmai munkát végző 
magánszemélyek és szakmai közösségek elismerésére 
szakmai kitüntetéseket alapít.

l.§
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint a 
Képviselő-testület az egyes szakterületeken az alábbi 
kitüntető címet, kitüntetést, szakmai kitüntetést alapítja:

c) a kerület biztonsága érdekében kifejtett tevékenység 
az oktatási-nevelési, az egészségügyi, a szociális, 
bölcsődei munka területén, továbbá a közigazgatá 
területen kiemelkedő szakmai munkát végz
magánszemély és szakmai közösség elismeréséri 
valamint a Budapest Főváros VIII. kerül
Józsefvárosi Önkormányzat kizárólagos vagy többség 
tulajdonában álló gazdasági társaság tevékenység 
területén kiemelkedő' szakmai munkát végz 
magánszemély elismerésére kitüntető' címe 
kitüntetést, szakmai kitüntetést alapít.
E§
„(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározottá 
szerint a Képviselő-testület az egyes szakterületeken a 
alábbi kitüntető címet, kitüntetést, szakmai kitünteté: 
alapítja:

a) a biztonság területén:
„Józsefváros Biztonságáért” kitüntető címet,

b) az oktatás-nevelés területén:
a „Józsefvárosi Gyermekekért” szakmai kitüntetést,
a „Polgármesteri Dicséret” kitüntetést, 

c) az egészségügy területén:
a „Józsefváros Egészségügyéért” szakmai 

kitüntetést,
a „Polgármesteri Dicséret” kitüntetést, 

d) a szociális munka területén:
a „Józsefvárosi Szociális Munkáért” szakmai 

kitüntetést,
a „Polgármesteri Dicséret” kitüntetést, f) a bölcsődei 

munka területén:
a „Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért” szakmai 

kitüntetést,
a „Polgármesteri Dicséret” kitüntetést, 

e) a közigazgatási területen:
a „Józsefvárosi Közigazgatásáért” szakmai 

kitüntetést,
a „Polgármesteri Dicséret” kitüntetést.

a) a biztonság területén: Józsefváros Biztonságáé 
kitüntető címet; b) az oktatás-nevelés területén: 
Józsefvárosi Gyermekekért szakmai kitüntetés 
valamint a Polgármesteri Dicséret kitüntetést; c) a 
egészségügy területén: a Józsefváros Egészségügyéé: 
szakmai kitüntetést, valamint a Polgármesteri Dicsén 
kitüntetést; d) szociális munka területén: a Józsefváro; 
Szociális Munkáért szakmai kitüntetést, valamint 
Polgármesteri Dicséret kitüntetést; e) bölcsődei műnk 
területén: a Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért szakma 
kitüntetést, valamint a Polgármesteri Dicsén 
kitüntetést; j) a közigazgatási területen: a Józsefváro; 
Közigazgatásáért szakmai kitüntetést, valamint 
Polgármesteri Dicséret kitüntetést; g) Budapest Főváré 
VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat kizárólago 
vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társasága 
tevékenységi területén: az »Év dolgozója” kitüntetést.
14/A. § Ev dolgozója
(l)„Év dolgozója” elnevezésű kitüntetés Budape: 
Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzó 
kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdaság 
társaságok kiemelt szakmai teljesítményt végz

s



munkavállalója részére adományozható.
(2) A kitüntetést évente legfeljebb tíz szeméi 
kaphatja meg.
(3) A kitüntetéssel emléklap és pénzjutalom ját 
amelynek összegét a Képviselő-testület éve 
költségvetésében állapítja meg.

15,§
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személyeken kívül 
kitüntető díj adományozását,
a) a rendelet 2. §, 3. §, 4. §, 5. §, 6. §4ban 
meghatározott díj esetében bármely józsefvárosi lakos a 
kerületi lapban történő előzetes felhívás alapján,
b) a rendelet 7. §-ban meghatározott díj esetében

a kerületben működő oktatás-nevelési intézmények 
vezetői,

a kerületi sportegyesületek és sportszövetségek 
vezetői,

a kerületi diáksport szervezetek vezetői,
20 fő józsefvárosi választópolgár együtt,

c) a rendelet 8. §-ban meghatározott díj esetében, 
bármely józsefvárosi lakos a kerületi lapban történő 
előzetes felhívás alapján, kerületi társadalmi és civil 
szervezetek,
d) a rendelet 9. §-ban meghatározott kitüntetés 
esetében a rendvédelmi szervek vezetői, valamint a 
kerületöri és közterület felügyeleti feladatokat ellátó 
szervezet vezetői,
e) a rendelet 10. §-ban meghatározott kitüntetés 
esetében

a kerületben működő oktatási-nevelési intézmények 
vezetői,
f) a rendelet ll.§-ban meghatározott kitüntetés 
esetében

a kerületben működő egészségügyi intézmények 
vezetői, továbbá a háziorvosok és munkatársaik esetében 
bármely józsefvárosi lakos a kerületi lapban történő 
előzetes felhívás alapján,
g) a rendelet 12. §-ban meghatározott kitüntetés 
esetében

15.§
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt személyeken kívü 
kitüntető díj adományozását,
a) a rendelet 2. §, 3. §, 4. §, 5. §, 6. §-ibai 
meghatározott díj esetében bármely józsefvárosi lakos . 
kerületi lapban történő előzetes felhívás alapján, 
b) a rendelet 7. §-ban meghatározott díj esetében

a kerületben működő oktatás-nevelés 
intézmények vezetői,

a kerületi sportegyesületek és sportszövetségei 
vezetői,

a kerületi diáksport szervezetek vezetői,
20 fő józsefvárosi választópolgár együtt, 

c) a rendelet 8. §-ban meghatározott díj esetében 
bármely józsefvárosi lakos a kerületi lapban történ« 
előzetes felhívás alapján, kerületi társadalmi és civi 
szervezetek,
d) a rendelet 9. §-ban meghatározott kitünteté 
esetében a rendvédelmi szervek vezetői, valamint ; 
kerületőri és közterület felügyeleti feladatokat ellát/ 
szervezet vezetői,
e) a rendelet 10. §-ban meghatározott kitünteté 
esetében

a kerületben működő oktatási-nevelés 
intézmények vezetői,
f) a rendelet ll.§-ban meghatározott kitünteté 
esetében

a kerületben működő egészségügyi intézményei 
vezetői, továbbá a háziorvosok és munkatársai] 
esetében bármely józsefvárosi lakos a kerületi lapbai 
történő előzetes felhívás alapján,
g) a rendelet 12. §-ban meghatározott kitünteté 
esetében ,



a kerületben működő szociális intézmények 
vezetői,
h) a rendelet 13. §-ában meghatározott kitüntetés 
esetében

a kerületben működő bölcsődei intézmények 
vezetői kezdeményezhetik.

a kerületben működő szociális intézménye 
vezetői,
h) a 13. §-ban meghatározott kitüntetés esetében 
kerületben működő bölcsődei intézmény vezetője, 
i) a 14/A. §-ban meghatározott kitüntetés esetében 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros
Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonába, 
álló gazdasági társaság vezérigazgatója vág
igazgatósági elnöke kezdeményezheti

16.§
(6) A 10-14. § szerinti „Polgármesteri Dicséret” 
odaítéléséről a polgármester dönt.

kitüntetés

16. §
(6) A 10-14. § szerinti „Polgármesteri Dicséret’ 
valamint a 14/A. § szerinti kitüntetés odaítéléséről 
polgármester dönt.”

17.§
(4) A 10-14. § szerinti „Polgármesteri 
kitüntetést a polgármester adja át.

Dicséret”

17.§
(4) A 10-14. § szerinti „Polgármesteri Dicséret’ 
valamint a 14/A.§ szerinti kitüntetést a polgármeste 
adja át.


