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Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 

Képviselő-testülete számára 

  

Előterjesztő: Pikó András polgármester 

A  képviselő-testületi ülés tervezett időpontja:  2021.  szeptember  23. sz. napirend / 

Tárgy: Javaslat a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szólo  40/2020.  (VH.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
A  napirendet nyílt ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített többség szükséges. 

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: HATÓSÁGI ÜGYOSZTÁLY 

KÉSZÍTETTE:  DR.  KÓRÓDI ÉVA 

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

  

JOGI KONTROLL: KONTROLL:  DR.  MAGYAR ATTILA 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: I -, /. 

ű . VŐR -S SZILVIA 
ÁLJEG ZÖ 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi - 
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság X 
véleményezi - 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi - 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi - 
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi - 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi - 

Határozati javaslat a bizottság számára: Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport  és 
megtárgyalását és a Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 

rendeletmódosítás elfogadását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 40/2020.(VII.16.) önkormányzati 
rendelete szabályozza több kitüntetés mellett a „Józsefvárosi Aranykoszorú" elnevezésű 
kitüntetés adományozásának feltételeit. 
A  hatályos szabályozás szerint annak az iparos, kereskedő, vállalkozó és gazdasági 
tevékenységet végző magyar magánszemélynek, jogi személynek és jogi személyiséggel 
nem rendelkező más szervnek adományozható ezen kitüntetés, aki tevékenységét 
Józsefváros területén minimum  10  éve kiemelkedő magas színvonalon, a lakosság 
megelégedésére végzi, nincs helyi tartozása, vagy az Önkormányzat felé bármilyen más 
jellegű tartozása, és nincs általános köztartozása. 

A  kitüntetés adományozásával kapcsolatos tapasztalatok arra mutatnak, hogy a kitűntetes 
egyik feltételeként szabott  10  éves időszak már hosszúnak bizonyul.  A  gazdaságban; a 
kereskedelemben és a szolgáltatások terén is végbement váletkt tittikeztébeti a régi 
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szakmák megritkulnak, sőt eltűnnek a palettáról, mert a vállalkozók/vállalkozások új 
generációja ezeket már nem viszi tovább.  A  vállalkozásokra általában jellemző 
rugalmasság, alkalmazkodóképesség miatt a változások is felgyorsultak, a váltások 
rövidebb időszakokban követik egymást. Így van ez Józsefvárosban is. 

Kétségtelen, hogy a kitüntetés odaítélésénél fontos szempont az idő,  de  ennél is fontosabb 
a végzett tevékenység lakossági elismertsége, színvonala, megbízhatósága. Ezen 
legalapvetőbb minőségi követelmények teljesülése esetén a mai körülmények között már 
10  évnél rövidebb időszak is elegendőnek mutatkozik ahhoz, hogy a kitüntetés az arra 
egyébként érdemes személynek, vagy vállalkozásnak, szervnek odaítélhető legyen. 

Erre tekintettel javasoljuk a kitüntetésnél elvárt  10 dyes  időszak  5  évre történő 
csökkentését. 

IL A  beterjesztés indoka 
Az önkormányzati rendelet módosítása a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe 
tartozik. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja a kiemelkedő tevékenységet végző személyek, gazdasági társaságok 
elismerése lehetőségének kiszélesítése, a józsefvárosi kötődésük erősítése, ezzel a 
munkahelyek védelme, a színvonalas vállalkozói, szolgáltatói tevékenység ösztönzése. 
A  döntés pénzügyi fedezetet nem igényel, pénzügyi/társadalmi/gazdasági hatása 
egyértelműen kedvezőnek prognosztizálható. 

IV. Jogszabályi környezet 
Magyarország Címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 
szóló  2011.  évi CCII. törvény  24.  §  (9)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
Budapesten a kerületi önkormányzat képviselő-testülete — a helyi sajátosságok 
figyelembevételével — rendeletben szabályozhatja Józsefvárosban adományozható 
kitüntetések rendjét. Ezen törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg a képviselő-testület a 
Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló  40/2020.  (VII.!  6.)  önkormányzati 
rendeletet. Az Mötv.  42.  §  1.  pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből nem 
ruházható át a rendeletalkotás. Az Mötv.  50.  §-a alapján a döntéshez minősített többség 
szükséges. 

Rendeletalkotási javaslat! 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a  .../2021. (IX....) 
önkormányzati rendeletét a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló  40/2020. 
(VII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

Melléklet: Rendelet-tervezet: a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 
40/2020. (V1116.)  önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest, 2021.  szeptember  13. 
Cktfi 
Pikó András 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 



előterjesztés melléklete: Rendelettervezet 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2021. (IX....)  önkormányzati rendelete 

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

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-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.§  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefvárosban 
adományozható kitüntetésekről szóló  40/2020.  (VII.16.) önkormányzati rendelete  8.  §  (1) 
bekezdésében a  „10  éve" szövegrész helyébe az  „5  éve" szövegrész lép. 

2. § Ez a rendelet  2021.  szeptember  23. óra perckor lép hatályba. 

Budapest, 2021.  szeptember,, 

dr. Sajtos Csilla Pikó  Andras 
jegyző polgármester 



INDOKOLÁS 

I. §  A  „Józsefvárosi Aranykoszorú" elnevezésű kitüntetés feltételeként megszabott 
időtartam csökkentése miatt módosítást alkalmaz. 

2.  § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 
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Hatásvizsgálat 

A  rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló  2010.  évi 
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)  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 Jat.  (2)  bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni. 

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:  A  javaslat szerinti rendelet-módosítás a 
Józsefvárosban kiemelkedő iparos, kereskedő, vállalkozó és gazdasági tevékenységet 
végző magyar magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 
más szervek támogatását, elismerését célozza. 
Közvetlen költségvetési hatása nincs. 

2. Költségvetési hatása:  A  rendelet elfogadásának a költségvetésre közvetlen hatása nincs. 

3. Környezeti és egészségi következményei: Káros környezeti hatása nem várható. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Kimutatható hatás nem várható. 

5. A  jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:  A  rendelet módosítását a gazdaság változásaira történő reagálás, a 
kitüntetésre ajánlható személyek, vállalkozások számának bővítése indokolja. 

6. A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek:  A  rendelet-módosítás kapcsán jelentkező eseti feladatok ellátáshoz szükséges 
személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
szervezetén belül. 



Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő- 

testületének 
40/2020.  (VII.16.) önkormányzati rendelete 

a Józsefvárosban adományozható 
kitiintetésekről 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

...../2021.  (IX.23.) önkormányzati 
rendelete 

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

 

8.  

(1) A „Józsefvárosi Aranykoszorú" (1) A „Józsefvárosi Aranykoszorú" 
elnevezésű kitüntetés a Józsefváros elnevezésű kitüntetés a Józsefváros 
területén minimum 10 éve kiemelkedő területén minimum 5 éve kiemelkedő 
iparos, kereskedő, vállalkozó és gazdasági iparos, kereskedő, vállalkozó és gazdasági 
tevékenységet végző magyar tevékenységet végző magyar 
magánszemélyek, jogi személyek és jogi magánszemélyek, jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező más személyiséggel nem rendelkező más 
szervek részére adományozható, akinek szervek részére adományozható, akinek 
nincs helyi adótartozása, vagy az nines helyi adótartozása, vagy az 
Önkormányzat felé bármilyen más jellegű Önkormányzat felé bármilyen más jellegű 
tartozása, nincs általános köztartozása és tartozása, nincs általános köztartozása és 
tevékenységét magas színvonalon, a tevékenységét magas színvonalon, a 
lakosság megelégedésére végzi lakosság megelégedésére végzi 
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