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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A tavalyi és az azt megelőző években Az Év Csepeli Rendőre, Az Év Csepeli 
Tűzoltója, valamint Az Év Csepeli Polgárőre díjakat az Önkormányzat a kerületi 
Rendőrkapitánysággal, Tűzőrséggel, illetve a Dél-Csepeli Polgárőr Egyesülettel 
kötött együttműködési megállapodás keretében biztosította az arra érdemes 
személyeknek.  
 
Az eddigi gyakorlattól eltérően ésszerűnek látszik, hogy a fenti díjak 
adományozására vonatkozó szabályokat a Képviselő-testület az önkormányzati 
kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletbe építse 
be.  
 
Tekintettel a módosítás terjedelmére, jelen előterjesztésben az önkormányzati 
kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló többször 
módosított 17/2007. (V.16.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezése mellett 
új rendelet megalkotására teszek javaslatot.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet megalkotását támogassa. 
 
 
Budapest, 2007. augusztus 30. 
 
 
        Tóth Mihály  
 
 
RENDELETALKOTÁS 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának 
rendjéről szóló rendeletet megalkotja.  
 
A rendelet megalkotásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata szükséges.  
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1. számú melléklet 
 
 
1.  
 
Az előterjesztés egyeztetve: dr. Csertus Mónika  ágazatvezetővel  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
----- 
 
 
Budapest, 2007. augusztus 31. 
 
 

dr. Csertus Mónika sk 
                          ágazatvezető 
 
2.  
 
Az előterjesztés egyeztetve: Papp Gyuláné  ágazatvezetővel  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
----- 
 
 
Budapest, 2007. augusztus 31. 
 
 

Papp Gyuláné sk 
                   ágazatvezető 
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…/2007. (….) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. számú rendelete 
 

az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának rendjéről  
 
 
A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény és 44/A. § (1) bekezdés f) 
pontjában, 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) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-
testület az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

Az adományozható kitüntetések és díjak 
 

1. § „Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által adományozott díjak, 
kitüntetések: 

- „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím 
- „CSEPELÉRT” díj 
- „CSEPELI NÍVÓDÍJ”  
- „AZ ÉV CSEPELI RENDŐRE” díj 
- „AZ ÉV CSEPELI TŰZOLTÓJA” díj 
- „AZ ÉV CSEPELI POLGÁRŐRE” díj 
 

„CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím 
 

2. § (1)  A „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím Budapest XXI. Kerület 
Önkormányzata legmagasabb elismerése, amely annak a személynek adományozható, aki 
Csepel javára kifejtett munkásságával, megbecsülést kiváltó tevékenységével hozzájárult a 
kerület fejlődéséhez, gyarapodásához és hírnevének öregbítéséhez. A kitüntető cím életmű 
elismerésére szolgál.  

(2) A kitüntető cím posztumusz is adományozható. A kitüntető cím posztumusz 
adományozásakor az örökösöket, illetve a kitüntetett személy nevében a kitüntetést átvevőt a 
(4) bekezdésben meghatározott pénzjutalom, illetve a 3. §-ban foglalt kiváltságok nem illetik 
meg.  

(3) A kitüntető cím egyfokozatú. 
(4) A kitüntető cím adományozásával együtt jár: 
 - emlékplakett (1. sz. melléklet szerint) 
 - az adományozást tanúsító oklevél (1. sz. függelék szerint) 
 - pénzjutalom 
 - illő eltemetés 
(5) A kitüntető cím évente egyszer 1 fő részére adományozható, kivéve a 3. § (1) 

bekezdésben foglaltakat. A díjat a polgármester adja át minden évben az Október 23-i 
ünnepség keretében.  

(6) A „kitüntető cím adományozása egyszeri pénzjutalommal jár, amely a mindenkori 
önkormányzati köztisztviselői illetményalap tízszeres összegének felel meg.  

3. § (1) Az olimpia évében, a 2. §-ban foglaltakon kívül „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” 
kitüntető cím adományozható a csepeli székhelyű, vagy Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata közigazgatási területén lévő telephelyen működő sportegyesületek színeiben 
olimpián érmet nyert (1-3 helyezést elért) sportolóinak.  

(2) Az egymás utáni olimpiákon csepeli székhelyű, vagy Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata közigazgatási területén lévő telephelyen működő sportegyesület színeiben 
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ismételten érmet szerzett (1-3. helyezést elért) sportolók, akik korábbi teljesítményük 
elismeréseként már részesültek a kitüntető címben, az olimpia évében a kitüntető címhez járó 
pénzjutalomban részesülnek.  

(3) Az olimpia évében a 3. § (1) bekezdése szerinti kitüntető címet, illetve a (2) bekezdés 
szerinti pénzjutalmat ünnepélyes keretek között kell átadni.  

4. § A „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” címmel kitüntetett személy (díszpolgár)  
- az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet,  
- részt vehet a Képviselő-testület plenáris ülésein, 
- állandó meghívott az Önkormányzat hivatalos ünnepségeire. 

5. § (1)  A „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozására javaslatot tehetnek 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai és állandó 
bizottságai. 

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell: 
 - a javasolt személy adatait (név, lakcím, elérhetőség), 
 - a javaslat rövid indokolását. 
(3) A kitüntető cím adományozásáról és annak esetleges visszavonásáról a Képviselő-

testület dönt. 
(4) A kitüntető cím visszavonható, amennyiben viselője a kitüntető cím viselésére 

érdemtelenné válik. A kitüntető cím viselésére érdemtelenné válik az a személy, akit a bíróság 
a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.  

(5) A kitüntető cím visszavonására az adományozásra vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni.  

 
„CSEPELÉRT” díj 

 
6. § (1) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 

közügyek (Csepel művelődéséért, sportjáért, egészségügyéért, szociális ellátásáért, a csepeli 
családokért, környezetvédelemért, stb.) területén elért kimagasló teljesítmény vagy 
huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő tevékenység elismerésére „CSEPELÉRT” 
elnevezésű díjat alapít.  

(2) A „CSEPELÉRT díj adományozható magánszemélyek valamint szervezetek 
(intézmény, gazdasági társaság, civil szervezet, stb.) részére egyaránt.  

(3) A díj egyfokozatú. 
(4) A díj adományozásával együtt jár: 
 - emlékplakett (2. sz. melléklet szerint) 
 - az adományozást tanúsító oklevél (2. sz. függelék szerint) 
 - pénzjutalom 
(5) A díjból évente legfeljebb 8 darab adományozható. A díjat a polgármester adja át 

minden évben a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett kerületi ünnepség 
keretében.  

(6) A díj adományozása egyszeri pénzjutalommal jár, amely a mindenkori önkormányzati 
köztisztviselői illetményalap ötszörös összegének felel meg.  

7. § (1)  A „CSEPELÉRT” díj adományozására javaslatot tehetnek: 
- a kerület lakosai, 
- a kerületi civil szervezetek,  
- a kerületi egyházak képviselői, 
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, állandó 

bizottságai 
- a helyi kisebbségi önkormányzatok képviselő-testületének tagjai, 
- a jegyző 
- a polgármester, az alpolgármesterek 
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- az önkormányzati intézmények vezetői.  
 (2) A javaslatnak tartalmaznia kell: 
 - a javasolt személy adatait (név, lakcím, elérhetőség), 
 - a javaslat rövid indokolását. 
(3) A javaslattételre vonatkozó felhívást a javaslattétel helyének és határidejének 

megjelölésével, a határidő lejártát megelőzően legalább 30 nappal korábban az Önkormányzat 
lapjában, valamint az Önkormányzat honlapján a polgármester teszi közzé.  

(4) A díj adományozásáról a Képviselő-testület dönt. 
 

„CSEPELI NÍVÓDÍJ”  
 

8. § (1) A „CSEPELI NÍVÓDÍJ”-at Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete a kerület érdekében huzamos időn át végzett kiemelkedő szellemi, vagy 
alkotó (tudományos, művészeti, társadalmi) tevékenységért adományozza.  

(2) A díj adományozható magánszemélyek, valamint szervezetek (intézmény, gazdasági 
társaság, civil szervezet, stb.) részére egyaránt.  

(3) A díj egyfokozatú. 
(4) A díj adományozásával együtt jár: 
 - kisplasztika (3. sz. melléklet szerint) 
 - az adományozást tanúsító oklevél (3. sz. függelék szerint) 
 - pénzjutalom 
(5) A díjból évente legfeljebb 2 darab adományozható. A díjat a polgármester adja át 

minden év decemberében, rendkívüli ünnepi testületi ülés keretében.  
(6) A díj adományozása egyszeri pénzjutalommal jár, amely a mindenkori önkormányzati 

köztisztviselői illetményalap ötszörös összegének felel meg.  
9. § (1)  A „CSEPELI NÍVÓDÍJ” adományozására javaslatot tehetnek: 

- a kerület lakosai  
- a kerületi civil szervezetek  
- a kerületi egyházak képviselői, 
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, állandó 

bizottságai, 
- a helyi kisebbségi önkormányzatok Képviselő-testületének tagjai, 
- a jegyző 
- a polgármester, az alpolgármesterek 
- az önkormányzati intézmények vezetői.  

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell: 
 - a javasolt személy adatait (név, lakcím, elérhetőség), 
 - a javaslat rövid indokolását. 
(3) A javaslattételre vonatkozó felhívást a javaslattétel helyének és határidejének 

megjelölésével, a határidő lejártát megelőzően legalább 30 nappal korábban az Önkormányzat 
lapjában, valamint az Önkormányzat honlapján a polgármester teszi közzé.  

(4) A díj adományozásáról a Képviselő-testület dönt. 
 

”AZ ÉV CSEPELI RENDŐRE” díj 
 

10. § (1) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén 
legalább 5 éve szolgálatot teljesítő hivatásos állományú rendőrök részére „AZ  ÉV CSEPELI 
RENDŐRE” díj adományozható.  

(2) Az alapított díjat évente legfeljebb 2 személynek lehet adományozni. Az alapított díj 
adományozása a 4. sz. melléklet szerinti oklevéllel, valamint nettó 100.000.Ft összegű 
pénzjutalommal jár.  
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(3) A díj adományozására a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányságának vezetője 
minden év május 15. napjáig tehet javaslatot a polgármesternél. A javaslatnak tartalmaznia 
kell a díjra érdemesnek tartott személy nevét, lakcímét, valamint az elismerni kívánt 
tevékenység rövid ismertetését.   

(4) A díj adományozásáról a polgármester előterjesztése alapján az Ügyrendi, Jogi, 
Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság zárt ülés keretében dönt. 

(5) A díj átadására minden évben a Rendőrség Napján (április 24.) kerül sor.  
 

”AZ ÉV CSEPELI TŰZOLTÓJA” díj 
 

11. § (1) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén 
legalább 5 éve szolgálatot teljesítő hivatásos állományú tűzoltók részére az „AZ ÉV CSEPELI 
TŰZOLTÓJA” díj adományozható.  

(2) Az alapított díjat évente legfeljebb 2 személynek lehet adományozni. Az alapított díj 
adományozása az 5. sz. melléklet szerinti oklevéllel, valamint nettó 100.000.Ft összegű 
pénzjutalommal jár.  

(3) A díj adományozására a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Csepeli Tűzőrségének 
parancsnoka minden év május 15. napjáig tehet javaslatot a polgármesternél. A javaslatnak 
tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy nevét, lakcímét, valamint az elismerni 
kívánt tevékenység rövid ismertetését.   

(4) A díj adományozásáról a polgármester előterjesztése alapján az Ügyrendi, Jogi, 
Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság zárt ülés keretében dönt. 

(5) A díj átadására minden évben a Tűzoltók Napján (május 4.) kerül sor.   
 

„AZ ÉV CSEPELI POLGÁRŐRE” 
 

12. § (1) A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közigazgatási területén 
legalább 5 éve tevékenykedő polgárőr részére az „AZ ÉV CSEPELI POLGÁRŐRE” díj 
adományozható.  

(2) Az alapított díjat évente legfeljebb egy személynek lehet adományozni. Az alapított díj 
adományozása a 6. sz. melléklet szerinti oklevéllel, valamint nettó 100.000.Ft összegű 
pénzjutalommal jár.  

(3) A díj adományozására a Dél-Csepeli Polgárőr Egyesület elnöke minden év május 15. 
napjáig tehet javaslatot a polgármesternél. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak 
tartott személy nevét, lakcímét, valamint az elismerni kívánt tevékenység rövid ismertetését.   

(4) A díj adományozásáról a polgármester előterjesztése alapján az Ügyrendi, Jogi, 
Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság zárt ülés keretében dönt. 

(5) A díj átadására minden év április hónapjában kerül sor.  
 

Vegyes rendelkezések 
 

13. § (1) E rendeletben foglaltak alapján adományozott kitüntető cím 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) A kitüntetésekhez járó juttatásokkal összefüggő kiadások fedezetét Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében kell biztosítani.  

(4) A kitüntetésekhez járó pénzjutalom adóköteles jövedelemnek minősül, melynek 
személyi jövedelemadóját és járulékait Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
átvállalja.  
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Záró rendelkezések 

 
14. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével 

egyidejűleg az önkormányzati kitüntetések alapításának és adományozásának rendjéről szóló 
17/2000. (V.16.) Kt. számú rendelet, valamint az azt módosító 20/2001. (VI.12.) Kt, 26/2004. 
(V. 18.) Kt, 33/2004. (IX.21.) Kt, 26/2005. (IX.20.) Kt., 19/2006. (V. 13.) Kt. és 39/2006. 
(XII. 19.) Kt. számú rendelet hatályát veszti.  

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 26.) 
Kt. sz. rendelete 5/A számú mellékletének III. fejezet – Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata rendeleteiben szabályozott polgármesteri hatáskörök – III. 17. pontja – 
Kitüntetésekkel kapcsolatos hatáskörök – helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„III. 17. Kitüntetésekkel kapcsolatos hatáskörök 
Átadja minden évben az október 23-i ünnepen a „CSEPEL 
DÍSZPOLGÁRA” kitüntető címet 

…/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 2. § 
(5) bekezdése  

Átadja minden év március 15-én a „CSEPELÉRT” díjat …/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 6. § 
(5) bekezdése 

Közzéteszi a „CSEPELI NÍVÓDÍJ” adományozására vonatkozó 
javaslattételre szóló felhívást Önkormányzat lapjában, valamint az 
Önkormányzat honlapján. 
 

…/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 7. § 
(3) bekezdése 

Átadja minden év decemberében rendkívüli testületi ülés keretében a 
„CSEPELI NÍVÓDÍJ” kitüntetést 

…/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 8. § 
(5) bekezdése 

Közzéteszi a „CSEPELI NÍVÓDÍJ” adományozására vonatkozó 
javaslattételre szóló felhívást Önkormányzat lapjában, valamint az 
Önkormányzat honlapján. 
 

…/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 7. § 
(3) bekezdése 

Az ÜJKRB elé terjeszti az „ÉV CSEPELI RENDŐRE” díj 
adományozására vonatkozó javaslatot 

…/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 10. § 
(4) bekezdése 

Az ÜJKRB elé terjeszti az „ÉV CSEEPLI TŰZOLTÓJA” díj 
adományozására vonatkozó javaslatot 

…/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 11. § 
(4) bekezdése 

Az ÜJKRB elé terjeszti az „ÉV CSEPELI POLGÁRŐRE” díj 
adományozására vonatkozó javaslatot 

…/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 12. § 
(4) bekezdése 

Névjegyzéket vezet a kitüntetettekről és gondoskodik az 
adományozás Önkormányzat lapjában történő közzétételéről. 

…/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 13. § 
(2) bekezdése 

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 26.) 
Kt. sz. rendelete 5/B számú mellékletének III. fejezet – Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata rendeleteiben szabályozott Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottsági 
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feladat- és hatáskörök – III. 2. pontja – Kitüntetésekkel kapcsolatos hatáskörök – helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

„III. 2. Kitüntetésekkel kapcsolatos hatáskörök 
Javaslatot tehet „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím 
adományozására 

…/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 5. § 
(1) bekezdése  

Javaslatot tehet a „CSEPELÉRT” díj adományozására …/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 7. § 
(1) bekezdése 

Javaslatot tehet a „CSEPELI NÍVÓDÍJ” kitüntetés adományozására …/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 9. § 
(1) bekezdése 

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 26.) 
Kt. sz. rendelete 5/C számú mellékletének III. fejezet – Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata rendeleteiben szabályozott Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti 
Bizottsági feladat- és hatáskörök – III. 1. pontja – Kitüntetésekkel kapcsolatos hatáskörök – 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„III. 1. Kitüntetésekkel kapcsolatos hatáskörök 
Javaslatot tehet „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím 
adományozására 

…/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 5. § 
(1) bekezdése  

Javaslatot tehet a „CSEPELÉRT” díj adományozására …/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 7. § 
(1) bekezdése 

Javaslatot tehet a „CSEPELI NÍVÓDÍJ” kitüntetés adományozására …/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 9. § 
(1) bekezdése 

Dönt az „ÉV CSEPELI RENDŐRE”díj adományozásáról a 
polgármester előterjesztése alapján, zárt ülés keretében 

…/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 5. § 
(4) bekezdése 

Dönt az „ÉV CSEPELI TŰZOLTÓJA”díj adományozásáról a 
polgármester előterjesztése alapján, zárt ülés keretében 

…/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 7. § 
(4) bekezdése 

Dönt az „ÉV CSEPELI POLGÁRŐRE”díj adományozásáról a 
polgármester előterjesztése alapján, zárt ülés keretében 

…/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 8. § 
(4) bekezdése 

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 26.) 
Kt. sz. rendelete 5/D számú mellékletének III. fejezet – Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata rendeleteiben szabályozott Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsági 
feladat- és hatáskörök – III. 11. pontja – Kitüntetésekkel kapcsolatos hatáskörök – helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

„III. 11. Kitüntetésekkel kapcsolatos hatáskörök 
Javaslatot tehet „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím 
adományozására 

…/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 5. § 
(1) bekezdése  

Javaslatot tehet a „CSEPELÉRT” díj adományozására …/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 7. § 
(1) bekezdése 
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Javaslatot tehet a „CSEPELI NÍVÓDÍJ” kitüntetés adományozására …/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 9. § 
(1) bekezdése 

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 26.) 
Kt. sz. rendelete 5/E számú mellékletének III. fejezet – Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata rendeleteiben szabályozott Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági 
feladat- és hatáskörök – III. 1. pontja – Kitüntetésekkel kapcsolatos hatáskörök – helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

„III. 1. Kitüntetésekkel kapcsolatos hatáskörök 
Javaslatot tehet „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím 
adományozására 

…/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 5. § 
(1) bekezdése  

Javaslatot tehet a „CSEPELÉRT” díj adományozására …/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 7. § 
(1) bekezdése 

Javaslatot tehet a „CSEPELI NÍVÓDÍJ” kitüntetés adományozására …/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 9. § 
(1) bekezdése 

(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 26.) 
Kt. sz. rendelete 5/F számú mellékletének III. fejezet – Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata rendeleteiben szabályozott Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport 
Bizottsági feladat- és hatáskörök – III. 2. pontja – Kitüntetésekkel kapcsolatos hatáskörök – 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„III. 2. Kitüntetésekkel kapcsolatos hatáskörök 
Javaslatot tehet „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím 
adományozására 

…/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 5. § 
(1) bekezdése  

Javaslatot tehet a „CSEPELÉRT” díj adományozására …/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 7. § 
(1) bekezdése 

Javaslatot tehet a „CSEPELI NÍVÓDÍJ” kitüntetés adományozására …/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 9. § 
(1) bekezdése 

(8) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III. 26.) 
Kt. sz. rendelete 5/G számú mellékletének III. fejezete – Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata rendeleteiben szabályozott Tulajdonosi Bizottsági feladat- és hatáskörök – 
III. 2. ponttal – Kitüntetésekkel kapcsolatos hatáskörök – egészül ki: 

„III. 2. Kitüntetésekkel kapcsolatos hatáskörök 
Javaslatot tehet „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím 
adományozására 

…/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 5. § 
(1) bekezdése  

Javaslatot tehet a „CSEPELÉRT” díj adományozására …/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 7. § 
(1) bekezdése 

Javaslatot tehet a „CSEPELI NÍVÓDÍJ” kitüntetés adományozására …/2007. (…) Kt. 
számú rendelet 9. § 
(1) bekezdése 
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1. sz. Melléklet 

 
 

„CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntető címhez adományozandó emlékplakett és oklevél 
leírása 

 
Emlékplakett: 
Budahelyi Tibor képzőművész által tervezett 14,5 cm × 12 cm fölfelé keskenyedő, a Duna két 
ágával körbefogott Csepel-szigetet szimbolizáló bronz plakett, melynek felső harmadát 
aranyozott bevonatú Csepel címer díszíti. 
 
A tok: 
Az emlékplakett formáját követő sötétkék bevonatú műbőr, bélése vattázott sötétkék bársony.  
 
Oklevél: 
A/3-as méretű, merített papírból készült „Oklevél” feliratú emléklap, fejlécében az 
adományozó megnevezése szerepel. „Oklevél” felirat alatt a kitüntető címmel kitüntetett 
személy neve, alatta a kitüntetés adományozásának indokolása áll. Az indokolást követően 
dátum, illetve a polgármester aláírása szerepel. Az oklevélre bőrszíjon lógó, Csepel címerrel 
ellátott viaszpecsét van erősítve. Az oklevél mintáját a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
A tok:  
Sötétkék bársony borítású henger.  
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2. sz. melléklet 

 
„CSEPELÉRT” díjhoz adományozandó emlékplakett és oklevél leírása 

 
 

Emlékplakett: 
Budahelyi Tibor képzőművész által tervezett, háromszög formátumú, 10×14 cm nagyságú 
bronz emlékplakett „CSEPEÉRT” felirattal, a felső harmadában cizellált Csepel címerrel 
díszítve.  
 
A tok:  
Az emlékplakett formáját követő, sötétkék bársonnyal bevont műbőr.  
 
Oklevél:  
A/4-es méretű, merített papírból készült „Oklevél” feliratú emléklap, fejlécében az 
adományozó megnevezése szerepel. „Oklevél” felirat alatt a kitüntető címmel kitüntetett 
személy neve, alatta a díj adományozásának indokolása áll. Az indokolást követően dátum, 
illetve a polgármester aláírása szerepel. Az oklevélre bőrszíjon lógó, Csepel címerrel ellátott 
viaszpecsét van erősítve. Az oklevél mintáját a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 
A tok:  
Sötétkék bársonnyal bevont, Csepel címerével díszített oklevéltartó mappa. 
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3. sz. melléklet 
 

„CSEPELI NÍVÓDÍJ”-hoz adományozandó kisplasztika és oklevél leírása 
 
 

Kisplasztika 
Pálfy Katalin által tervezett, bronz kisplasztika. 
 
Oklevél:  
A/4-es méretű, merített papírból készült „Oklevél” feliratú emléklap, fejlécében az 
adományozó megnevezése szerepel. „Oklevél” felirat alatt a kitüntető címmel kitüntetett 
személy neve, alatta a díj adományozásának indokolása áll. Az indokolást követően dátum, 
illetve a polgármester aláírása szerepel. Az oklevélre bőrszíjon lógó, Csepel címerrel ellátott 
viaszpecsét van erősítve. Az oklevél mintáját az 5. sz. melléklet tartalmazza.  
 
A tok:  
Bbordó bársonnyal bevont, Csepel címerével díszített oklevéltartó mappa. 
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4. sz. melléklet 
 

 

OKLEVÉL  
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

 
 

Csepel érdekében végzett kiemelkedő munkájáért 
 

„AZ ÉV CSEPELI RENDŐRE” 
díjat adományozza 

 
 

…………………………………. 
rendőr…. részére 

 
 
 

Csepel címere 
 

 
 
     Budapest, ……………… 
 
 
 
        polgármester 
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5. sz. melléklet 
 

 

OKLEVÉL  
 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

 
 

Csepel érdekében végzett kiemelkedő munkájáért 
 

„AZ ÉV CSEPELI TŰZOLTÓJA” 
díjat adományozza 

 
 

…………………………………. 
tűzoltó… részére 

 
 
 

Csepel címere 
 

 
 
     Budapest, ……………… 
 
 
 
        polgármester 
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6. sz. melléklet 
 

 

OKLEVÉL  
 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

 
 

Csepel érdekében végzett kiemelkedő munkájáért 
 

„AZ ÉV CSEPELI POLGÁRŐRE” 
díjat adományozza 

 
 

…………………………………. 
polgárőr részére 

 
 

Csepel címere 
 

 
 
     Budapest, ……………… 
 
 
 
        polgármester 
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