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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest-Csepel Önkormányzata többször módosított 17/2000. (V. 16.) Kt számú rendelete 
„Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről” tartalmazza 
többek között a Csepel Díszpolgára kitüntető címmel kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a 
cím adományozásával együtt járó adományok felsorolását. 
 
Az elmúlt időszakban többször merült fel olyan igény, hogy a legrangosabb önkormányzati 
kitüntetéssel díjazott polgárok temetésével összefüggő költségek viselésében az 
önkormányzat vállaljon részt. A rendelet eddig nem tartalmazott ilyen jellegű 
rendelkezéseket. Néhány esetben, eseti döntéssel eddig is támogatást nyújtott az 
önkormányzat. A probléma hosszú távú kezelésére javaslom a Testületnek, hogy az 
önkormányzati rendelet mellékelt tartalmú módosításáról döntsön. 
 
B u d a p e s t, 2006. december 12. 
 
 
 

T ó t h  Mihály 
 

 
Határozati javaslat:
 
Budapest-Csepel Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy dönt, hogy a többször 
módosított 17/2000. (V. 16.) Kt számú rendelet „az önkormányzati kitüntetések alapításáról 
és adományozásának rendjéről” módosításáról szóló rendelettervezet szövegét az 
elõterjesztésnek megfelelõen elfogadja. 
 
 
Felelõs: Tóth Mihály 
   polgármester 
 
Határidõ: elfogadásra: azonnal 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű támogató szavazata 
szükséges. 
 
Rendeletalkoztás:
 
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete „az önkormányzati kitüntetések 
alapításáról és adományozásának rendjéről” szóló 17/2000. (V.16.) Kt módosításáról szóló 
rendeletet megalkotja.  

 
A rendelettervezet elfogadásához a képviselők minősített többségű támogató szavazata 
szükséges. 



 
 

Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 
az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló, a 

20/2001.(VI.12) Kt., a 26/2004. (V. 18.) Kt., a 33/2004. (IX.21.) Kt., a 26/2005. (IX.20.) Kt., 
valamint a 19/2006. (VI.13.) Kt. számú rendelettel módosított 

17/2000. (V. 16.) Kt.sz. rendeletének módosítására alkotott  
…../……(….) Kt. sz. rendelete 

 
 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a 
Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazása alapján a Képviselő-testület az önkormányzati kitüntetések alapításáról 
és adományozásának rendjéről szóló, többször módosított 17/2000. (V. 16.) Kt. sz. 
rendeletének (a továbbiakban Rendelet) módosítására a következő rendeletet alkotja:  
 

 
1. §  

 
A Rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„1.§ (1) b) A cím adományozásával együtt jár: 

- Emlékplakett (1.sz. melléklet) 
- Oklevél     -„- 
- Pénzjutalom 
- Illő eltemettetés” 

 
2. § 

 
A Rendelet 1.§ (16) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„1.§ (16) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt adományokkal és az adományozással 
összefüggő kiadások fedezetét a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell biztosítani.” 
 

3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
          Tóth Mihály      dr. Szeles Gábor  
          polgármester          j e g y z ő 
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az önkormányzati kitüntetések alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló, a 

20/2001.(VI.12) Kt., a 26/2004. (V. 18.) Kt., 
a 33/2004. (IX.21.) Kt., a 26/2005. (IX.20.) 
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17/2000. (V. 16.) Kt.sz. rendeletének 

módosítására alkotott  
…../……(….) Kt. sz. rendelete 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
tv. 16. §. (1) bekezdésében, valamint a Magyar 
Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi 
XXXI. törvény 7. §. (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az 
önkormányzati kitüntetések alapításáról és 
adományozásának rendjéről az alábbi rendeletet 
alkotja. 
 

 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a 
Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. 
évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazása alapján a Képviselő-testület az 
önkormányzati kitüntetések alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló, többször 
módosított 17/2000. (V. 16.) Kt. sz. rendeletének 
(a továbbiakban Rendelet) módosítására a 
következő rendeletet alkotja:  
 

1. § 
(1) "Csepel Díszpolgára" kitüntető cím a 

Csepeli Önkormányzat legmagasabb 
elismerése, amely adományozható annak a 
személynek, aki Csepel javára kifejtett 
munkásságával, megbecsülést kiváltó 
tevékenységével hozzájárult a kerület 
fejlődéséhez, gyarapodásához és 
hírnevének öregbítéséhez. Életmű 
elismerésére szolgál. 

a.) A díszpolgári cím egyfokozatú. 
b.) A cím adományozásával együtt 

jár: 
 - Emlékplakett (1. sz. 
melléklet) 
 - Oklevél  - 
" - 
 - Pénzjutalom 

 

 1. §  
 
A Rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja az 
alábbiak szerint módosul: 
„1.§ (1) b) A cím adományozásával együtt jár: 

- Emlékplakett (1.sz. 
melléklet) 

- Oklevél     -„- 
- Pénzjutalom 
- Illő eltemettetés” 

 

 
 
 
(16) A kitüntető címmel járó pénzjutalom és az 

adományozással összefüggő egyéb 
kiadások fedezetét a Polgármesteri Hivatal 
költségvetésében kell biztosítani.  

 

 2. § 
 

A Rendelet 1.§ (16) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 
„1.§ (16) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában 
felsorolt adományokkal és az adományozással 
összefüggő kiadások fedezetét a Polgármesteri 
Hivatal költségvetésében kell biztosítani.” 
 



  3. § 
 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
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