BUDAPEST XXI.
KERÜLET

CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELİ-TESTÜLET

12/2009. (III.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt.
rendelete
az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának
rendjérıl szóló 29/2007. (IX.25.) Kt. számú rendelet módosítására
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12/2009. (III.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt.
rendelete
az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának
rendjérıl szóló 29/2007. (IX.25.) Kt. számú rendelet módosítására

A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés f)
pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a)
pontjában, 16. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirıl szóló
1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselıtestület az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának rendjérıl szóló
29/2007. (IX.25.) Kt. sz. rendeletét A továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Rendelet 6. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: „(7) A „CSEPELÉRT” díj
posztumusz is adományozható. A díj posztumusz adományozásakor az örökösöket, illetve a
kitüntetett személy nevében a kitüntetést átvevıt a(4) bekezdés szerinti pénzjutalom nem illeti
meg.”
2. § A Rendelet 8. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: „(7) A „CSEPELI NÍVÓDÍJ”
posztumusz is adományozható. A díj posztumusz adományozásakor az örökösöket, illetve a
kitüntetett személy nevében a kitüntetést átvevıt a (4) bekezdés szerinti pénzjutalom nem
illeti meg.”
3. § A Rendelet a 12. §-t követıen az alábbi címmel és 12/A. §-sal egészül ki: „Elismerı
jutalomban részesítés
12/A. § (1) Elismerı jutalomban részesíthetı az a személy, aki
a) Csepel lakosságának érdekében, a köznyugalom, közbizalom erısítése érdekében
jelentıs tettet hajtott végre,
b) Csepel fejlıdéséért kiemelkedıen dolgozva kimagasló eredményt ért el, maradandót
alkotott, vagy elısegítette a város lakosságának elırehaladását, illetve
c) nemzetközileg növelte Csepel hírét és tekintélyét, valamint abban tevékenyen
közremőködött.
(2) Elismerı jutalomban részesítést a polgármester, a jegyzı, valamint a települési
képviselık egynegyede együttesen kezdeményezheti, amennyiben a kezdeményezéshez az
érintett, valamint a magasabb rendő jogszabályok alapján egyetértési jogot gyakorló személy
hozzájárul. A javaslatot a polgármester terjeszti elı.
(3) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselı-testülete – az Ügyrendi,
Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság véleményének ismeretében – határozatot hoz az
elismerı jutalomban részesítésrıl, melyet emléklap formájában is köteles kiadni az
elismerésben részesítettnek.
(4) Az elismerı jutalom összege a Képviselı-testület döntése alapján maximum nettó
100.000,- Ft, mely összeg és járulékai fedezetét a polgármesteri keret biztosítja.
(5) Az elismerı jutalom átadására a polgármester által meghatározott idıpontban az
elismerı jutalomban részesítésrıl hozott döntés meghozatalát követı 15 napon belül
ünnepélyes keretek között, illetve a képviselı-testület ülésén kerül sor. Az elismerı jutalmat
és a (3) bekezdés szerinti emléklapot a polgármester adja át az elismerı jutalomban
részesítettnek.
4. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.
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5. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26) Kt.
számú, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata polgármesterének hatásköreirıl
rendelet 5/A. sz. mellékletének III. fejezete 17. pontja (Kitüntetésekkel kapcsolatos
hatáskörök) az alábbiakkal egészül ki:
Kezdeményezi elismerı jutalomban részesítést.
12/2009
(III.19.)
Kt. sz. rendelet 3. §
Kitőzi az elismerı jutalom átadásának idıpontját és átadja az elismerı 12/2009
(III.19.)
jutalmat.
Kt. sz. rendelet 3. §

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt.
számú rendelet 5/C számú, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselı-testülete
Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságának hatásköreirıl szóló mellékletének
III. fejezete 1. pontja (Kitüntetésekkel kapcsolatos hatáskörök) az alábbiakkal egészül ki:
12/2009 (III.19.)
Véleményezi az elismerı jutalomban részesítésre vonatkozó javaslatot. Kt. sz. rendelet 3.
§

Tóth Mihály
polgármester

dr. Szeles Gábor
jegyzı

Záradék:
A rendelet kihirdetve: ………………………..

Ábrahámné Turner Rita
szervezési irodavezetı
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