
BUDAPEST XXI. KERÜLET 
 

CSEPEL 
ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTER  
 
 

 
J A V A S L A T  

 
az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, 

adományozásának rendjéről szóló 29/2007. (IX.25.) Kt. számú 
rendelet módosítására 

 
 
Készítette: Kernné dr. Kulcsár Dóra 
 igazgatási irodavezető  
 
 
Előterjesztő: Tóth Mihály 
 polgármester 
 
 
Az előterjesztés egyeztetve:   
  Halmos Istvánné ágazatvezetővel 

Papp Gyuláné ágazatvezetővel 
 
 
 
Az előterjesztő megtárgyalásra javasolja:

Ügyrendi, Jogi, Kisebbségügyi és Rendészeti Bizottságnak 
 

Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata Képviselő-testülete 

2009. évi 098. sz. előterjesztés 

Testületi ülés dátuma: 2009. 05. 14.

 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
 
 

Dr. Szeles Gábor 
jegyző 

 
 
Az előterjesztés leadva: 2009. április 20. 
 

Testületi ülés időpontja: 
2009. május 14. 

1 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának rendjéről 
szóló 29/2007. (IX.25.) Kt. számú rendelet legutóbbi – 2009. márciusi – 
módosításakor az előterjesztésben megfogalmazott javaslat egy pontja hibásan 
került megfogalmazásra és időközben felmerültek egyéb pontosítási igények is. 

E rendelet-tervezet e hiba kijavítását, a pontosítást és a magasabb rendű 
jogszabályoknak történő megfelelést célozza, ezért kérem a Képviselő-testületet, 
hogy a rendeletet alkossa meg.  

 

Budapest, 2009. áprils 20. 
 
        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. 
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…/2009. (V.14.) BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL 

ÖNKORMÁNYZATA KT. 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 12/A. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „Az elismerő jutalom 
összege a Képviselő-testület döntése alapján maximum nettó 100.000,- Ft” 

2. §. (1) A Rendelet 10. § (3) bekezdésében a „május 15. napjáig” szövegrész helyébe a „február 
15. napjáig” szöveg lép, 

(2) A Rendelet 11. § (3) bekezdésében a „május 15 napjáig” szövegrész helyébe a „március 15. 
napjáig” szöveg lép. 

(3) A Rendelet 12. § (3) bekezdésében a „május 15. napjáig” szövegrész helyébe a „február 15. 
napjáig” szöveg. 

3. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
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29/2007. (IX.25.) 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 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.  

(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 

…/2009. (V.16.) BUDAPEST XXI. KERÜLET 
CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KT. 

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. §. (1) A Rendelet 10. § (3) bekezdésében 

a „május 15. napjáig” szövegrész helyébe a 
„február 15. napjáig” szöveg lép, 
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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.  
 

12/A. §  (1) Elismerő jutalomban részesíthető 
az a személy, aki 

a) Csepel lakosságának érdekében, a 
köznyugalom, közbizalom erősítése érdekében 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) A Rendelet 11. § (3) bekezdésében a 

„május 15 napjáig” szövegrész helyébe a 
„március 15. napjáig” szöveg lép. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) A Rendelet 12. § (3) bekezdésében a 

„május 15. napjáig” szövegrész helyébe a 
„február 15. napjáig” szöveg. 
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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 a települési 
képviselők egynegyede 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. § A Rendelet 12/A. § (4) bekezdése az 

alábbiak szerint módosul: „Az elismerő jutalom 
összege a Képviselő-testület döntése alapján 
maximum nettó 100.000,- Ft” 

2. § E rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba. 
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1. számú melléklet 
 
 
 
 
 

1. Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné ágazatvezetővel 
 

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

 
 
Budapest, 2009. április 20. 
 
 
 

Halmos Istvánné 
ágazatvezető 

 
 
 

 
 

2. Az előterjesztés egyeztetve: Papp Gyuláné ágazatvezetővel 
 

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

 
 
Budapest, 2009. április 20. 
 
 
 

Papp Gyuláné 
ágazatvezető 
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