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Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselője, egyúttal  
spottanácsnokaként az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, 
adományozásának rendjéről szóló 29/2007. (IX.25.) Kt. számú rendelet 
módosítására az alábbi javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé.  
 
Kérem a testületet, hogy a hivatkozott rendelet “Kolonics György Sport 
Érdemérem” nevü kitüntetéssel történő kiegészítését (módosítását) az 
előterjesztésnek megfelelően szíveskedjen támogatni. A javaslatommal 
kapcsolatos kérdésekre az előterjesztés tárgyalásakor szóban válaszolok. 
A kisplasztika (érem) leírását a későbbiekben tudom átadni, és az átadás után 
kérem a rendelethez függelékként csatolni. 
 
Budapest, 2009. november 6. 
 
        Németh Szilárd  
                 sporttanácsnok 
 
 
 
 
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. (XI.24.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. 
rendelete  

 
az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának 

rendjéről szóló 29/2007. (IX.25.) Kt. számú rendelet módosításáról 
 
 
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 a 9. § után az alábbi címmel és 9/A. és 9/B. §-sal egészül ki: 

„KOLONICS GYÖRGY SPORT-ÉRDEMÉREM 
      9/A. § (1) A „KOLONICS GYÖRGY SPORT-ÉRDEMÉREM” adományozható azon 
személyek részére, akik kiemelkedő teljesítményt értek el a sportban, és eredményükkel 
hozzájárultak Csepel hírnevének öregbítéséhez, továbbá munkájukkal, kiemelkedő 
tevékenységükkel segítették Csepel sportéletének fejlődését. 
      (2) A díj adományozásával együtt jár: 
 - kisplasztika (érem), 
 - az adományozást tanúsító oklevél, 
 - pénzjutalom. 
      (3) A díjból évente legfeljebb egy darab adományozható. A díjat a polgármester adja 
át Kolonics György születésnapján (június 4.), a csepeli kajak-kenu sporttelepen, a 
kopjafánál rendezendő ünnepségen a képviselő-testület tagjainak jelenlétében. 
      (4) A díj adományozása egyszeri pénzjutalommal jár, amely a mindenkori 
önkormányzati köztisztviselői illetményalap ötszörös összegének felel meg.  
      9/B. § (1) A „KOLONICS GYÖRGY SPORT-ÉRDEMÉREM” adományozására 
javaslatot tehetnek: 
- a kerület lakosai, 
- kerületi sportolók, sportvezetők, edzők, testnevelők, 
- a kerületi civil szervezetek, sportegyesületek, sport- és testnevelési szervezetek, 
- Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselő-testületének tagjai, 
- a helyi kisebbségi önkormányzatok képviselő-testületének tagjai. 
      (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.  
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      (4) A díj adományozásáról a képviselő-testület dönt.” 
2. § (1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba és a kihirdetését követő napon 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 – az alábbi hatáskörökkel egészülnek ki: 
 
Minden év június 4. napján átadja a Kolonics György Sport-
érdemérmet 

29/2007. (IX.25.) Kt. 
sz. rendelet 9/A. § (3) 

Közzéteszi a Kolonics György Sport-érdemérem adományozásával 
kapcsolatos javaslattételre vonatkozó felhívást a javaslattétel 
helyének és határidejének megjelölésével, a határidő lejártát 
megelőzően legalább 30 nappal korábban az önkormányzat lapjában, 
valamint az önkormányzat honlapján. 

29/2007. (IX.25.) Kt. 
sz. rendelet 9/B. § (3) 
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