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Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület a korábbiakban több ízben rendelkezett egyedi döntéssel 
egyes, Csepel érdekében közreműködő személyek jutalmazásáról (pl. a 
személygépkocsik gyújtógatójának felkutatásában és elfogásában közreműködő 
rendőrök, kimagasló sportteljesítményt elérő sportolók, stb.).   

A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal a korábbiakban 
jelezte a jegyző felé, hogy az ilyen döntéseknek nincs jogszabályi alapjuk, e 
témakörben önkormányzati rendelet megalkotását látja szükségesnek. 

Fentieken túlmenően felmerült az igény arra, hogy a „CSEPELÉRT“ díj, 
valamint a „CSEPELI NÍVÓDÍJ“ posztumusz adományozható legyen. 

A Hivatal előkészítette a javaslatot, melynek elfogadására, a rendelet 
megalkotására  kérem a T. Képviselő-testületet. 

Budapest, 2009. március 2. 
 
        Tóth Mihály  
         polgármester 
 
 
 
RENDELETALKOTÁS 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának 
rendjéről szóló 29/2007. (IX.25.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló 
rendeletet megalkotja. 

A rendelet megalkotásához a képviselők minősített többségének támogató szavazata szükséges. 



BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
…/2009. (…..) RENDELETE 

 
az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának 

rendjéről 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 kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzati kitüntetések és 
díjak alapításáról, adományozásának rendjéről 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 átvevőt 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 átvevőt a (4) bekezdés szerinti pénzjutalom nem illeti meg.” 

3. § A Rendelet a 12. §-t követően az alábbi címmel és 12/A. §-sal egészül ki: „Elismerő 
jutalomban részesítés 

12/A. §  (1) Elismerő jutalomban részesíthető az a személy, aki 
a) Csepel lakosságának érdekében, a köznyugalom, közbizalom erősítése érdekében jelentős tettet 

hajtott végre, 
b) Csepel fejlődéséért kiemelkedően dolgozva kimagasló eredményt ért el, maradandót alkotott, 

vagy elősegítette a város lakosságának előrehaladását, illetve  
c) nemzetközileg növelte Csepel hírét és tekintélyét, valamint abban tevékenyen közreműködött. 
(2) Elismerő jutalomban részesítést a polgármester, a jegyző, valamint bármely 10 önkormányzati 

képviselő együttesen kezdeményezheti, amennyiben a kezdeményezéshez az érintett, valamint a 
magasabb rendű jogszabályok alapján egyetértési jogot gyakorló személy hozzájárul. A javaslatot a 
polgármester terjeszti elő.   

(3) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete – az Ügyrendi, Jogi, 
Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottság véleményének ismeretében – határozatot hoz az elismerő 
jutalomban részesítésről, melyet emléklap formájában is köteles kiadni az elismerésben részesítettnek. 

(4) Az elismerő jutalom összege a Képviselő-testület döntése alapján maximum nettó 100.000,- Ft, 
mely összeg és járulékai fedezetét a polgármesteri keret biztosítja.  

(5) Az elismerő jutalom átadására a polgármester által meghatározott időpontban az elismerő 
jutalomban részesítésről hozott döntés meghozatalát követő 15 napon belül ünnepélyes keretek között, 
illetve a képviselő-testület ülésén kerül sor. Az elismerő jutalmat és a (3) bekezdés szerinti emléklapot 
a polgármester adja át az elismerő jutalomban részesítettnek. 

4. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
5. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26) Kt. számú, Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata polgármesterének hatásköreiről rendelet 5/A. sz. mellékletének III. 
fejezete 17. pontja (Kitüntetésekkel kapcsolatos hatáskörök) az alábbiakkal egészül ki: 



Kezdeményezi elismerő jutalomban részesítést. 
 
 

…/2009 (…) Kt. sz. 
rendelet 3. §  
 

Kitűzi az elismerő jutalom átadásának időpontját és átadja az elismerő 
jutalmat. 
 

…/2009. (…) Kt. sz. 
rendelet 3. §   

 
 

 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és 

szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. számú rendelet 5/C számú, 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és 
Rendészeti Bizottságának hatásköreiről szóló mellékletének III. fejezete 1. pontja (Kitüntetésekkel 
kapcsolatos hatáskörök) az alábbiakkal egészül ki: 
 
Véleményezi az elismerő jutalomban részesítésre vonatkozó javaslatot. 
 

…/2009. (…) Kt. sz. 
rendelet 3. §  

 



 
1. számú melléklet 

 
 
 
 
 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Papp Gyuláné ágazatvezetővel 
 

Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott észrevételeim az alábbiak: 
 
Az előterjesztésben foglaltakkal egyetértek. 

 
 
Budapest, 2009. március 2. 
 
 
 

Papp Gyuláné 
ágazatvezető 
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