Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok
adományozásának rendjéről
(Egységes szerkezetben a 30/2011. (IX.29.) ör. és 17/2012. (VI.28.) ör. és
24/2012. (VIII.30.), a 3/2013. (II.28.) ör. és a 9/2014. (III.20.) önkormányzati
rendelettel)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
26/2011. (VII.18.)Kt. számú rendelete
az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának
rendjéről
(Egységes szerkezetben a 30/2011. (IX.29.) ör. és 17/2012. (VI.28.) ör. és
24/2012. (VIII.30.), a 3/2013. (II.28.) ör. és a 9/2014. (III.20.) önkormányzati
rendelettel)
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
44/A. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
tekintettel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6)
bekezdés a) pontjában, a 16. § (1) bekezdésében, valamint a Magyar
Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésének
c) pontjában foglaltakra, a helyi közösség életében kiemelkedő érdemeket
szerzett személyek méltó elismeréséhez, illetve tevékenységük jelen- és utókor
elé példaként történő állítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:
Az adományozható kitüntetések és díjak
1. § „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az alábbi kitüntetéseket
és díjakat alapítja:
a) „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntetés,
b) „CSEPEL ÖRÖKSÉG” kitüntetés,
c) „CSEPEL SZOLGÁLATÁÉRT” díj.
„CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntetés
2. § (1) A „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntetés Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata legmagasabb elismerése, amely annak a természetes
személynek adományozható, aki
a) a kerület gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében
maradandót alkotott,
b) életművével, kiemelkedő munkásságával szolgálta az egyetemes
haladás, kultúra vagy művészet ügyét, közvetlenül vagy közvetve
hozzájárulva ezzel a kerület tekintélyének, jó hírnevének növeléséhez.
(2) A „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntetés erkölcsi elismerés, amely a kerület
tiszteletét és háláját fejezi ki, adományozása anyagi elismeréssel nem jár.
(3) A „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntetés posztumusz is adományozható.
(4) A „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntetés adományozásával együtt jár:
a) nemzeti szalagon függő, Csepel címerével ellátott emlékérem,
b) az adományozást tanúsító, díszes kivitelű díszpolgári oklevél,
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c)1 a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – nettó ötszázezer forint
összegű pénzjutalom.
(5)2 A „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntetést a polgármester adja át minden
év július 18-án, ünnepség keretében.
(6) A „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntetésben részesített személyt a kerület
lakossága megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti,
továbbá a kitüntetett
a) az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet,
b) állandó meghívott az Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt üléseire,
hivatalos ünnepségeire, rendezvényeire.
(7) A „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntetés visszavonható, amennyiben
viselője a kitüntetés viselésére érdemtelenné válik. A kitüntetés viselésére
érdemtelenné válik különösen az a személy, akit a bíróság a közügyek
gyakorlásától jogerősen eltiltott.
(8)
A „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntetés adományozására és
visszavonására a polgármester tesz javaslatot a Képviselő-testületnek. A
„CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntetés adományozásáról, illetve annak
visszavonásáról a Képviselő-testület dönt.
(9)3 Az (5) bekezdésben meghatározott időponttól a Képviselő-testület
döntésével eltérhet azzal, hogy a kitüntetés átadására kizárólag ünnepség
keretében kerülhet sor.
„CSEPEL ÖRÖKSÉG” kitüntetés
3. § (1)
A „CSEPEL ÖRÖKSÉG” kitüntetés azoknak a természetes
személyeknek és szervezeteknek adományozható, akik, vagy amelyek a
kerület értékeinek növelése érdekében maradandó eredményt értek el. A
kitüntetés erkölcsi elismerés, amely a kerület köszönetét fejezi ki, anyagi
elismeréssel nem jár.
(2) A „CSEPEL ÖRÖKSÉG” kitüntetés adományozásával együtt jár:
a) emléktárgy,
b) az adományozást tanúsító díszes kivitelű oklevél,
c)4 nettó háromszázezer forint összegű pénzjutalom.
(3)5 A „CSEPEL ÖRÖKSÉG” kitüntetést a polgármester adja át minden év
október 23-án, ünnepség keretében.
(4) A „CSEPEL ÖRÖKSÉG” kitüntetés adományozására és visszavonására a
polgármester tesz javaslatot a Képviselő-testületnek. A kitüntetés
adományozásáról, illetve annak visszavonásáról a Képviselő-testület dönt.
(5)6 A (3) bekezdésben meghatározott időponttól a Képviselő-testület
döntésével eltérhet azzal, hogy a kitüntetés átadására kizárólag ünnepség
keretében kerülhet sor.
„CSEPEL SZOLGÁLATÁÉRT” díj
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4. § (1) „CSEPEL SZOLGÁLATÁÉRT” díj adományozható annak a természetes
vagy jogi személynek, szervezetnek, aki, vagy amely kiemelkedő szakmai
felkészültségével, magatartásával és munkájával jelentős mértékben segítette
és mozdította elő az önkormányzati feladatok végrehajtását, a kerület
polgárai ügyeinek intézését, a köz szolgálatát, az intézményi célok
eredményes teljesítését.
(2)7 A „CSEPEL SZOLGÁLATÁÉRT” díj adományozása díszoklevéllel történik.
A díszoklevél mellé nettó kettőszázezer forint összegű jutalom jár.
(3)8 A „CSEPEL SZOLGÁLATÁÉRT” díjat a polgármester adja át minden év
március 15-én, ünnepség keretében.
(4) A „CSEPEL SZOLGÁLATÁÉRT” díj adományozására és visszavonására a
polgármester és a jegyző közösen tesz javaslatot a Képviselő-testületnek. A díj
adományozásáról, illetve annak visszavonásáról a Képviselő-testület dönt.
(5)9 A (3) bekezdésben meghatározott időponttól a Képviselő-testület
döntésével eltérhet azzal, hogy a kitüntetés átadására kizárólag ünnepség
keretében kerülhet sor.
A kitüntetések adományozásával kapcsolatos eljárás
5. § (1) E rendeletben foglaltak alapján adományozott kitüntetések és
díjak adományozásával kapcsolatos előkészítő és szervező tevékenységet
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el.
(2) A kitüntetettekről a polgármester névjegyzéket vezet és gondoskodik
az adományozás Önkormányzat lapjában történő közzétételéről.
(3)10 A „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA”, a „CSEPEL ÖRÖKSÉG” és a „CSEPEL
SZOLGÁLATÁÉRT” díjjal adható jutalom adóköteles jövedelemnek minősül.
(4) A kitüntetésekhez, illetve a díjhoz járó juttatásokkal összefüggő
kiadások, jutalom fedezetét Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala költségvetésében kell biztosítani.
(5)11 Amennyiben bármely e rendelet alapján adományozandó kitüntetés
megosztottan kerül adományozásra a Képviselő-testület döntése szerint, a
díjjal járó pénzjutalom az adományozottak között egyenlő arányban kerül
megosztásra.
Záró rendelkezések
6. § (1) E rendelet 2011. július 19. napján lép hatályba.
(2)12
(3)13
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