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I. Tartalmi összefoglaló: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 
kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 11/2008. (IV. 18.) önkormányzati 
rendeletét (a továbbiakban: Kitüntetési rendelet) szükségessé vált felülvizsgálni. 2008 óta módosult 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, változott a törvényi háttér, valamint fontos, 
hogy a kor szellemének is megfeleljen az az elismerési rendszer, mellyel díjazzuk a kerület 
kiválóságait 

A 2012. február 23-i képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület polgármester úr 
előterjesztésében megtárgyalta a kitüntetési rendelet felülvizsgálatának szempontjait és elfogadta 
azokat. A képviselő-testületi és bizottsági üléseken elhangzott észrevételek beépültek a 
rendelettervezetbe. 

A rendelet szerinti kitüntetések két fő csoportra oszthatók: az első a kerület központi rendezvényén, 
a Szent László Napok alkalmábólátadott díjak, a második az ágazatokra vonatkozó elismerések. A 
következő táblázat tartalmazza az eredeti koncepciót, és a bizottsági és a képviselő-testületi 
üléseken elhangzott javaslatokat, valamint a táblázat végén az általános javaslatokat, mely 
tartalmazza a Közalkalmazotti Érdekegyeztető Tanácson elhangzottakat is: 

I. ÁLTALÁNOS KITÜNTETÉSEK 

Igény: Elismerésseljáró r Megjegyzés: 
pénzösszeg: , 

Kitüntetés: Kiadható: 

c-----~~---- --~~~~----------!-------- ----~r----------~----(- - --

Plakett, díszoklevél, - i Új elem: + l posztumusz Díszpolgári cím 2+ l posztumusz 
~--~--'--~~--~-----

1. Népjóléti Bizottság javaslata: kiadható évente egy díszpolgári cím+ egy posztumusz díszpolgári cím 
Képviselő-testületi ülésen elhangzottjavaslat évente kiadható egy díszpolgári cím 

~--~~~-

2. Kőbányáért Díj 3 fő részére Díszoklevél 500 OOO Ft 
f----+~~~~~~-+~~~~~~~+----~~~~~+-~-~~~~~----+~~~~~~~~--1 

3. Elismerő címek 6 fő részére Díszoklevél 300 OOO Ft Új elem: elismerések száma 
t---+~~~~~~-+-~~~~~- ---+-~----------·~+----------------+~~ 

Kőbánya Életműdíj Két évente l fő részére l Díszoklevél __ l OOO OOO Ft _ j Új elismerési forma 

4. Képviselő-testületi ülésen elhangzottjavaslat az Életműdíjnak is legyen neve, 

5. 
A Kőbánya 
szolgálatáért 
emlékérem 

5 fő részére 

az Életműdíjnak ne legyen más megnevezése, 
Életműdíjból legyen egy posztumusz kiadható is. 

Díszoklevél, 
emlékérem 

30 OOO Ft értékben 
tárgyjutalom 

Új elismerési forma 



II. ÁGAZATI ELISMERÉSEK 
!----- _ _,. 

11/1. Oktatási ágazat: 

l 
l 

-·-··---·~-~--·--· 

l 

----
l "Sajó Sándor Díj" Évente két fő részére l Elismerő oklevél 100 OOO Ft ! 

Új elismerési forma 
·---

A képviselő-testületi ülésen elhangzottjavaslat ezt a díjat Sajó Sándorról nevezzük el. 
l. --··· 

Népjóléti Bizottság javaslata: intézményen belüllegyen lehetőség munkacsoportok kiemelésére, azaz ha van egy olyan team, 
akik valamilyen feladatot közösen, sikeresen, kiemelkedően láttak el, akkor "Az Iskola/Óvoda Csapata" elismerő oklevelet 
kaphassanak. 

3. 
Pályakezdők 

Évente 3 fó l Elismerő oklevél. .. I - Új elismerési forma 
elismerése emlékplakett 

- ·-----

a) "Kiváló l l 
Tehetséggondozó" Évente l fő, páros l Új elismerési forma 4. 

b) "Kiváló 
évben a), páratlan Elismerő oklevél 100 OOO Ft 

fej lesztőpedagógus" 
évben b) 

----

5. 
Technikai dolgozók 

Évente l fő Elismerő oklevél 100 OOO Ft Új elismerési forma 
elismerése 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javaslata: "Az Év Pedagógusa Díj" 4-6 fő részére legyen kiadva, a többi díjazásral 

i-
nincsen szükség ' 

--~- ---------------- --- ·--

11/2. Szociális ágazat ---------- T----- ----- --· -------·-·-

l 
"Az év szociális 

Évente l fő l Elismerő oklevél 
l 

100 OOO Ft Új elismerési forma 
l. munkása" l -----

Népjóléti Bizottság javaslata: évente kiadható két fő részére. 

Év Bölcsődei 
Intézményenként l fő Elismerő oklevél Új elismerési forma 

Dolgozója" -
2. 

·-------

l 

Népjóléti Bizottság javaslata: évente kiadható 1-3 fő/maximum három fő részére intézményenként, valamint intézményen 
belüllegyen lehetőség munkacsoportok kiemelésére, azaz ha van egy olyan team, akik valamilyen feladatot közösen, 
sikeresen, kiemelkedően láttak el, akkor "A Bárkal Bölcsőde Csapata" elismerő o kievelet kaphassanak. 

3. 
Pályakezdők 

Évente 3 fő Elismerő oklevél. 
Új elismerési forma 

elismerése emlékplakett -
--

4. 
Technikai dolgozók 

Évente l fő Elismerő oklevél 100 OOO Ft Új elismerési forma 
elismerése 

--- ---··----·--------··---···_[_ 

11/3. Egészségügyi ágazat 
--~---·---~,--- ,----·-- -- ----------- ·- -- -· -· ··-···--·---·-----------

Kitüntetés: Ki adható: Igény: l~ Eli'"'""''' jMó Megjegyzés: 
pénzösszeg: 

--r------- ··----- ------ ~--------------

"Az év orvosa" 
"Az év ápolója" Egy orvos, egy nővér Elismerő oklevél 

l 

100 OOO Ft Új elismerési forma 
l. (kórházi dolgozók) 

Népjóléti Bizottság javaslata: az Önkormányzat által foglalkoztatott egészségügyi dolgozók díjazása a fontos, így a Bajcsy 
Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet munkatársait Önkormányzatunk ne díjazza az ágazati elismerések során. 

"Az év orvosa" 
"Az év ápolója" 
űáróbeteg ellátás Egy orvos, egy nővér Elismerő oklevél 100 OOO Ft Új elismerési forma 

2. fogorvosokkal 
együtt) 

--

Népjóléti Bizottság javaslata: az Önkormányzat által foglalkoztatott egészségügyi dolgozók díjazása a fontos, így a Bajcsy 
Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet munkatársait Önkormányzatunk ne dijazza az ágazati elismerések során. 

--· 

l 
---------·-··- ----------. 

"Az év orvosa" i 
"Az év ápolója" l 

l 
(családorvosi, Évente két fő 

l 

Elismerő oklevél 100 OOO Ft Új elismerési forma 
3. gyermekorvosi 

hálózat) l 
-~-· 

Népjóléti Bizottság javaslata: kiadható kitüntetések száma évente két orvos (egy család- és egy gyermekorvos, és két nővér 
(egy a családorvosi, egy a gyermekorvosi hálózatból) 

~~ 
_] __________ 

Pályakezdők É t 3 fT Elismerő oklevél. 
l 

l 

4. 
elismerése ven e 0 emlékplakett -

l 
Új elismerési forma 

---------

5. Technikai dolgozók Évente l fő Elismerő oklevél 100 OOO Ft Új elismerési forma 
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l 

l. 

3. 

l 
4. 

elismerése l l l ___ j, _____ ----1 

1114. Köztisztviselők elismerése 

"Azév 
Évente egy fő J_:lismerő oki~ 100 

köztisztviselőj e" 
----- ·-~-------~ ------

Népjóléti Bizottság javaslata: a Hivatalon belüllegyen lehetőség munkacsoportok 

OOO Ft ~I Új elismerési forma 

kiemelésére, azaz ha van egy olyan team, 
gármesteri Hivatal Csapata" elismerő akik valamilyen feladatot közösen, sikeresen, kiemelkedően láttak el, akkor "A Pol 

oklevelet kaphassanak. 

Pályakezdők 
Évente 3 fó 

l 

Elismerő oklevél. 
l elismerése emlékplakett 

---···--·------~ -

Új elismerési forma 

i l Technikai dolgozók 
Évente I fő Elismerő oklevél 100 elismerése l _L_ OOO Ft Új elismerési forma 

Általános javaslatok: 
Népjóléti Bizottság 

l. 

2. 
Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság 

-

Képviselő-testület 

3. 

- a díszpolgári cím, Kőbányáért Díj, Elismerő címek ese tében az "adható annak, aki..." rész 
at is minden esetben tartalmazza a "kőbányai kötődés" tartalm 

- díszpolgári címre a Hivatal irodavezetői ne tehessenek j avaslatot 

- a képviselő-testület részére a döntés-előkészítő b izottság tagjairól a polgármester 
javaslatára a képviselő-testület döntsön 
- a Bizottság javasolja a polgármesternek, hogy az ágaz ati kitüntetések átadása alkalmával 

sakat, akik adott ágazaton belül 
formula ne legyen a rendeletben 
ehetőséggeL 

részesítsen polgármesteri dicséretben olyan munkatár 
kiemelkedő teljesítmény nyújtottak. Ez a kitüntetési 
szabályozva, de kérik a polgármester, hogy éljen ezzel a l 

·------------ ---------------

- a védőnői hálózat és a fogorvosi hálózat is kapjon külön -külön elismerést, 
ég legyen, - az ágazati elismerések átadása kis költségvetésű ünneps 

- az ágazati elismerések átadásán túl legyen évente egy olyan nap, ahova az összes 
közszolgálatban dolgozót meghívjuk, 
- a vezetői munkaközösségek is vitassák meg a rendelet-t ervezetet. 

----

4 1 ~özalkalmazotti - a bölcsődei dolgozókat ne a szociális munka napján, h 
· i Erdekegyeztető Tanács 2 I. alkalmából köszöntse az Önkormányzat 

anem a "Bölcsődék Napja" - április 

-· 

A kitüntetési rendelet felülvizsgálatakor az alábbi szempontokat vettük figyelembe: 
a) az ágazati napon történő elismerések átadásával az ágazatban dolgozók megbecsülését, a 

rájuk való odafigyelést erősítjük, 
b) az ágazatokban a kiadható elismerések száma arányosan oszlik meg, 
c) az Életműdíj egy olyan kitüntetési forma bevezetését jelenti, amelynél az életút elismerése 

ösztönző erővel hat az itt élő és munkálkodó kiválóságoknak, valamint a kerület hímevét is 
öregbíti, ha ezen kiemelkedő személyeket a kerület határán kívül is megismerik, 

d) fontos ösztönző erő a pénzjutalommal nem járó elismerések átadása is, hisz az egész ágazat 
előtti köszöntés ösztönzőleg hat mind a kitüntetettre, mind az ágazat többi dolgozójára. 

Az ágazati kitüntetések adott ágazat napjához köthetően adhatók át: 
oktatási ágazat: Pedagógus Nap Gúnius első vasárnapja) 
szociális ágazat: Szociális Munka Napja (október 30.) 
egészségügyi ágazat: Semmelweis Nap Gúlius l.) 

Bölcsődék Napja (április 21.) 
köztisztviselői ágazat: Köztisztviselők Napja Gúlius 1.) 
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II. Hatásvizsgálat: 

A hatásvizsgálat során figyelembe kell venni a rendelet módosításával járó 
l. pénzügyi hatásokat, 
2. egyéb, nem anyagi vonatkozású várható hatásokat. 

l. Pénzügyi hatások: 

Az új kitüntetési rendelet megalkotásával változnak a kiadható kitüntetések mind számukat, mind 
az azzal járó jutalmak összegét illetően. A jelenleg hatályos kitüntetési rendelet szerint a kiadható 
kitüntetések költségvonzata a következő: 

Kitüntetés neve: -~ ~ kirulhotó kitilnt<t"'""'; 
l 

Összeg: 
·------··-·· --

Díszpolgári cím Evente kettő adományozható 
l 

O Ft 
-- ----. ~-

Kőbányáért Díj 1 _ Évente 3 adományozható, 500_~00 Ft/ díj 
l 

Mindösszesen l 500 OOO Ft 

Elismerő címek l Évente 12 adományozható, 300 OOO Ft/ díj Mindösszesen 3 600 OOO Ft 

Éves költségvonzat: 5100 OOO Ft 

Az új kitüntetési rendelet következtében a költségek jelentősen változnak. Ezt mutatja be a 
következő táblázat: 

Összeg: d 
Eredeti javaslat szerint: két évente egy fő Két évente l OOO OOO Ft l 

~-------re-·s_ze_·r_e,_l_o_o_o_o_o_o_F_Ud_~_i ______ -+-------------------------------1 

Kitüntetés neve: 

Életműdij 

A kiadható kitüntetések száma: 

'szfiititit:· két évente 
·· ományoih,ató,J 

r------------t-=-------------=--------------=-+-------~--~---·-··-----·---

Díszpolgári cím 
Eredeti javaslat szerint: évente két fő részére, O Ft 

---------------~--+-----------------------------=--=· 

~~#q-~fl!!tlM~Jtt~1:%«~rn•~~-~~~ ~-~ 
Kőbányáért díj Évente 3 adományozható, 500 OOO FU díj l 500 OOO Ft 

Elismerő címek Évente 6 adományozható, 300 OOO FU díj l 800 OOO Ft 
f-----------------~--+-____________ _::__ ____________ __:::_--J-----------~---------------------1 

Évente 5 adományozható, tárgyjutalom 30 OOO 150 OOO Ft A Köz Szolgálatáért 
emlékérem FU díj f--------------------..L_ ______________________ ~-~- ____________ c__ _______________________ _ 

Ágazati elismerések: 
~----------------------------------- ------------------------------------~ 

OKTATÁSI ÁGAZAT 

Az év pedagógusa 
(Sajó Sándor Díj) 

Eredeti javaslat szerint évente kettő 
adományozható, 100 OOO FUdíj 

"Az iskola tanára" · 
Evente kiadható intézményenként egy fő részére "Az óvoda óvodapedagógusa" 

Pályakezdők elismerése Évente kiadható 3 fó részére 
~------------------+---------------------------------f------------------

a.) Tehetséges 
Tehetséggondozó 

b.) Kiváló Fejlesztőpedagógus 

Technikai dolgozók elismerése 

"Az Év Szociális Munkása" 

Évente kiadható egy fő részére, felváltva, 
l 00 OOO FU díj 

Évente kiadható egy fő részére, 100 OOO Ft±=~==~~
SZOCIÁLIS ÁGAZAT 

Eredeti j avaslat szerint évente egy fő, l 00 OOO 
FU díj 

200 OOO Ft 

O Ft l 

O Ft 

100 OOO Ft 

100 OOO Ft 1 

100 OOO Ft 
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"A Bölcsőde Dolgozója" 
"A Bárka Dolgozója" 

Pályakezdők elismerése 

Technikai dolgozók elismerése 

Kiadható évente 3 fő részére 

Évente kiadható egy fő részére, 100 OOO Ft 
f----------------~------------------------

EGÉSZSGÉÜGYIÁGAZAT 

Eredeti javaslat szerint évente kiadható egy-egy 
"Az év orvosa/nővére" Bajcsy fő részére, l 00 OOO Ft/ díj 

Zs.Kh. ----

"Az év orvosa/Nővére" 
Egészségház 

"Az év fogorvosa/fogászati Évente kiadható egy-egy fő részére, l 00 OOO Ft! 
asszisztense" díj 

r---------~-------~-------~-

"Az év orvosa/nővére" 
családorvosi, gyermekorvosi 

hálózat 

Évente kiadható két-két fő részére, 100 OOO 
Ft/ díj 

O Ft 

O Ft 
-------~ 

100 OOO Ft l 

200 OOO Ft 

200 OOO Ft 

400 OOO Ft 

"Az év védőnője" Évente kiadható egy fő részére, 100 OOO Ft/díj 100 OOO Ft 
----1-- ·--+---------·-----------1 

Pályakezdők elismerése Kiadható évente 3 fő részére OFt 

Technikai dolgozók elismerése Évente kiadható egy fő részére, l 00 OOO Ft 100 OOO Ft 

KÖZTISZTVISELÖ I ÁGAZAT 

"Az év köztisztviselője" Évente kiadható egy fő részére, 100 OOO Ft/díj 
r---------'--~ _____ ___:_::.::__ ______ _ 100 OOO Ft 

Évente kiadható irodánként egy fő/csoport "A Hivatal Dolgozója" O Ft 
részére 

Pályakezdők elismerése Kiadható évente 3 fő részére O Ft l 
r---------~-------- -----l--------

100 OOO Ft Technikai dolgozók elismerése Évente kiadható egy fő részére, l 00 OOO Ft 
-------+-----------------j 

Mindösszesen 
Eredetijavaslat szerint: 6 450 OOO Ft 

Módosítások szerint: 7 550 OOO Ft 
--------

Természetesen ezeken a költségeken felül számolni kell az oklevelek, oklevéltartó mappák, 
piakettek elkészítésének díjával, a díjazottak vagy családtagjaik részére virágcsokor árával. Ezen 
költségek pontosan előre nem tervezhetők, mert a rendelet nem teszi kötelezővé a kiadható 
kitüntetések tényleges odaítélését, azaz előfordulhat olyan elismerés, melyet a Képviselő-testület 
adott évben nem ad ki. Ezen túl a piakettek gyártását célszerű nem évente végeztetni, hisz ha 
egyszerre többet készíttetünk, akkor a darab ár alacsonyabb, mintha egy-egy darab elkészítését 
rendeljük meg. Ugyanez vonatkozik a mappák elkészítésére is. Az okleveleknél célszerű csak annyit 
készíttetni, amennyi dijazottat a Képviselő-testület megszavazott, mert így azonnal 
megszemélyesítve lehet elkészíttetni az oklevelet. Az előre gyártott, a név, határozati szám helyén 
kipontozott oklevél nem elegáns, az utólagos név és szám beíratás is költséggel jár. 

2. Egyéb, nem anyagi vonzattal járó hatások: 

Kerületünk életében igen sok olyan személyiség él és dolgozik, akik munkájukkal hozzájárulnak 
Kőbánya ismertségének növeléséhez, elismertségének megalapozásához. Fontos, hogy ezen 
személyeket ne csak kerületi szintem tegyük ismertté, hanem őket Budapest, vagy akár az ország is 
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megismerje. Tudjuk, hogy díszpolgáraink sosem felejtik el nyilatkozataik során megemlíteni 
Kőbányát, és ezen megnyilatkozások során a kerületről pozitívan, elismerően szólnak. Mivel 
közülük sokan országos, sőt világhírű tehetségek, az ő pozitív nyilatkozataik csak előremozdíthatják 
Kőbánya ismertségét. 
A nem országosan vagy országon kívül ismert díjazottak is hozzá tudnak járulni Kőbánya pozitív 
megítéléséhez. Fontos, hogy az itt élők is tisztában legyenek azzal, hogy kerületünkben igen sok 
elismerésre méltó személy él és dolgozik. 
Nem elhanyagolható a kitüntetések átadásának azon hatása sem, melyet a kitüntetett, elismert 
személyre, valamint a közvetlen környezetére gyakorol. Minden elismerés büszkeséggel tölti el a 
kitüntetettet, a családját, valamint azt a közösséget is, ahol él és dolgozik. A példamutatás, annak 
megtapasztalása, hogy a kerületi vezetés elismeréssel fordul az arra érdemesek felé, közösségépítő, 
lokálpatriotizmust segítő - érdemes itt élni, dolgozni, hisz észreveszik a kiemelkedőt -
tevékenysége az Önkormányzatnak. 

A változatos kitüntetési terület, a kerület és Budapest határain túlmutató ismertség egyértelműen azt 
mutatja, hogy érdemes folytatni a kiemelkedő tudású, munkásságú személyek keresését, 
elismerését. 

III. A végrehajtás feltételei: 

Az új kitüntetési rendelet megalkotásával, az ágazati elismerések esetleges bevezetésével együtt jár 
a költségek tervezése, azaz a mindenkori költségvetésben biztosítani kell az erre szánt összeget. Az 
előző táblázatbóllátható a kitüntetések odaítélésével és átadásával járó költségek nagysága, illetve a 
táblázatban nem szereplő, járulékos költségek megléte is. Amennyiben a Képviselő-testület 
megalkotja az új rendeletét a kitüntetések adományozásáról, akkor már ebben az évben ezek szerint 
lehet eljárni. Ez esetben biztosítani kell a 2012. évi fedezetet, valamint minden évben a 
költségvetési rendelet megalkotásakor is tervezni kell ezt az összeget. 

IV. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja a kitüntetések alapításáról és átadásuk rendjéről szóló önkormányzati 
rendeletet. 

Budapest, 2012. március" Rz: 

~J 
Dr.S~~~ 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2012. ( ... ... )önkormányzati rendelete 

az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény l. § (6) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

l. § 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) a helyi közügyek terén nyújtott kiemelkedő teljesítmény, valamint a 
kerület életében meghatározó életmű és kimagasló szakmai munka elismerésére kitüntetéseket 
alapít. 

2. § 

Kitüntetés a Budapest Főváros X. kerületéhez (a továbbiakban: Kőbánya) kötődő 
természetes személynek, szervezetnek vagy közösségnek adományozható. 

3. § 

(l) A Képviselő-testület 
a) Kőbánya Életműdíjat, 
b) Kőbánya Díszpolgára címet, 
c) Kőbányáért Díjat, 
d) Kőbánya Szolgálatáért Emlékérmet, 
e) elismerő címeket [az a)-d) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: általános 

kitüntetések], valamint 
j) ágazati kitüntetéseket 

adományoz. 
(2) Az elismerő cím megjelölésekor 
a) a "Kőbánya Kiváló" jelzőhöz hozzá kell kapcsoini az elismert tevékenység, szervezet 

vagy közösség megjelölésének birtokos alakját, vagy 
b) a "Kőbánya" birtokos jelzőhöz hozzá kell kapcsoini az elismert tevékenységi kör "-ért" 

raggal ellátott megnevezését. 

4. § 

(l) Ágazati kitüntetés adományozható az egészségügyi, közigazgatási, oktatási és a szociális 
ágazat dolgozójának. 

(2) Az egészségügyi ágazatban adományozható kitüntetés az 



a) Év Orvosa Díj, 
b) Év Védőnője Díj, valamint 
c) Év Ápolója Díj. 

(3) A közigazgatásban adományozható kitüntetés az Év Köztisztviselője Díj. 
(4) Az oktatási ágazatban adományozható kitüntetés 
a) a Sajó Sándor Díj, 
b) az Év Tehetséggondozója Díj, valamint 
c) az Év Fejlesztőpedagógusa Díj. 

(5) Aszociális ágazatban adományozható kitüntetés az 
a) Év Szociális Munkása Díj, valamint 
b) Év Bölcsődei Dolgozója Díj. 

(6) Az (l) bekezdésben meghatározott ágazatban 
a) Kiváló Pályakezdő Munkatárs, valamint 
b) Kiváló Technikai Munkatárs 

elismerés adományozható. 

II. Fejezet 
Általános kitüntetések 

l. A Kőbánya Életműdíj 

5. § 

(l) A Kőbánya Életműdíj Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) legmagasabb rangú kitüntetése, amely annak a természetes 
személynek adományozható, aki élete során munkásságával, kiemelkedő teljesítményével, 
megbecsülést kiváltó tevékenységével, példaértékű életútjával hozzájárult a kerület 
fejlődéséhez, gyarapodásához, és ezzel emelte Kőbánya hímevét Az Életműdíjjal az 
Önkormányzat a díjazott életútját ismeri el. 

(2) Két egymást követő kitüntetés adományozása között legalább két évnek kell eltelnie. 
(3) A kitüntetésre javaslatot tehet a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott 

országgyűlési képviselő, a jegyző, Kőbánya díszpolgára, valamint az Életműdíjjal elismert 
személy. 

(4) A kitüntetéssel a Képviselő-testület díszoklevelet és egymillió forintot adományoz. 

2. A Kőbánya Díszpolgára cím 

6. § 

(l) A Kőbánya Díszpolgára cím az Önkormányzat második legmagasabb kitüntetése, amely 
annak a természetes személynek adományozható, aki tevékenységével, a kerület érdekében 
végzett munkájával, emberi magatartásával hozzájárult a kerület életének fejlődéséhez, 
gyarapodásához, ezzel emelve Kőbánya hímevét 

(2) A kitüntetés évente legfeljebb három személynek adható, ebből legfeljebb egy 
posztumusz elismerésként 

(3) A kitüntetésre javaslatot tehet a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott 
országgyűlési képviselő, valamint a jegyző. 

(4) A kitüntetés erkölcsi elismerés, adományozásáról díszoklevél és emlékplakett készül. 
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3. A Kőbányáért Díj 

7. § 

(l) A Kőbányáért Díj annak adományozható, aki Kőbánya érdekében maradandó, jelentős 
tevékenységet folytatott. 

(2) A kitüntetésből évente három adható. 
(3) A kitüntetésre javaslatot tehet a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott 

országgyűlési képviselő, a jegyző, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységének vezetője, a 
kerületi szakmai, érdekvédelmi és politikai szervezet, valamint egyház és civil szervezet. 

(4) A kitüntetéssel a Képviselő-testület díszoklevelet, emlékpiakertet és ötszázezer forintot 
adományoz. 

4. A Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem 

8. § 

(l) Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem adományozható az egészségügyi, közigazgatási, 
oktatási és a szociális ágazat, valamint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társaság dolgozójának, aki az adományozás évében vonul nyugdíjba, és 
kiemelkedő, mások számára is példamutató tevékenységével szolgálta a kerület és a köz javát. 

(2) A kitüntetésből évente az (l) bekezdésben meghatározott csoportok szerint egy, összesen 
öt adható. 

(3) A kitüntetésre javaslatot tehet a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott 
országgyűlési képviselő, a jegyző, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységének vezetője, 
valamint az (l) bekezdésben meghatározott csoportba tartozó szervezet vezetője. 

(4) A kitüntetéssel a Képviselő-testület díszoklevelet, emlékpiakertet és harmincezer forint 
értékben tárgyjutalmat adományoz. 

5. Az elismerő címek 

9. § 

(l) Elismerő cím annak adományozható, aki a köz szolgálatában kiemelkedő és példamutató 
szakmai teljesítményt nyújt az egészségügy, egészséges életmód, a gazdaság, gyermek- és 
ifjúságvédelem, irodalom, képzőművészet, környezetvédelem, közbiztonság, közművelődés, 
kultúra, oktatás, rendvédelem, sport, szociális gondoskodás vagy a zene területén. 

(2) A kitüntetésből évente hat adható ki. 
(3) A kitüntetésre javaslatot tehet a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott 

országgyűlési képviselő, a jegyző, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységének vezetője, a 
kerületi szakmai, érdekvédelmi és politikai szervezet, valamint egyház és civil szervezet. 

(4) A kitüntetéssel a Képviselő-testület díszoklevelet és háromszázezer forintot adományoz. 

III. Fejezet 
Az ágazati kitüntetések 

10.§ 

(l) Az ágazati kitüntetéssel a Képviselő-testület - a (2) bekezdésben meghatározott 
kivétellel - díszoklevelet és százezer forintot adományoz. 
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(2) A Kiváló Pályakezdő Munkatárs elismerése díszoklevéllel történik. 

6. Az egészségügyi ágazat 

ll.§ 

(l) Az Év Orvosa Díj annak a háziorvosnak, házi gyermekorvosnak vagy fogorvosnak 
adományozható, akinek szakmai tevékenysége kimagasló, és a hozzáfordulók ellátását tudása 
legjavával szolgálja annak érdekében, hogy mind a gyógyítás, mind a megelőzés területén a 
feladatellátás színvonala emelkedjék. 

(2) A kitüntetés évente egy háziorvos, egy házi gyermekorvos és egy fogorvos részére 
adható. 

(3) Akitüntetésre a szakmai vezető tehet javaslatot. 

12.§ 

(l) Az Év Védőnője Díj annak a védőnőnek adományozható, aki kiemelkedő szakmai 
tudásával, magas szintű feladatellátásával segíti a családok életét a gyermekek egészséges 
fejlődése, valamint a feladatellátás színvonalának emelkedése érdekében. 

(2) A kitüntetés évente egy fő részére adható. 
(3) Akitüntetésre a szakmai vezető tehet javaslatot. 

13.§ 

(l) Az Év Ápolója Díj annak az ápolónak vagy asszisztensnek adományozható, aki 
kiemelkedő szakmai tudásával, magas szintű feladatellátásával segíti az orvos munkáját, a 
beteg gyógyulását annak érdekében, hogy mind a gyógyítás, mind a megelőzés területén a 
feladatellátás színvonala emelkedjék. 

(2) A kitüntetés évente egy-egy fő részére adható a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a 
fogorvosi hálózatbóL 

(3) A ki tüntetésre a szakmai vezető tehet j avaslatot 

7. A közigazgatási ágazat 

14.§ 

(l) Az Év Köztisztviselője Díj annak a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőnek 
adományozható, aki kimagasló szakmai tevékenységével, felkészültségével, kreatív 
gondolkodásával, problémamegoldó képességével segíti az Önkormányzat munkáját, 
hozzájárul a köz szolgálatához, az ügyfelek minél hatékonyabb, minél szélesebb körű 
kiszolgálásához, ügyeik mielőbbi jogszerű és megalapozott elintézéséhez, ezzel is segítve a 
hivatali munkavégzés színvonalának folyamatos emelkedését. 

(2) A kitüntetés évente egy fő részére adható. 
(3) A kitüntetésre javaslatot tehet a Képviselő-testület tagja, a jegyző és a Polgármesteri 

Hivatal szervezeti egységének vezetője. 

8. Az oktatási ágazat 

15. § 

(l) Sajó Sándor Dij annak a pedagógusnak vagy óvodapedagógusnak adományozható, aki 
kimagasló szakmai tevékenységével, a rábízott gyermekek és a közösség érdekében végzett 
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munkájával, a szülőkkel való példaértékű kapcsolattartásával hozzájárult a kerületi oktatási 
élet fejlődéséhez, gyarapodásához, ezzel emelve Kőbánya oktatási területen szerzett hímevét 

(2) A kitüntetés évente legfeljebb egy pedagógus és egy óvodapedagógus részére adható. 
(3) Akitüntetésre javaslatot tehet az óvodavezető, illetve az iskolaigazgató, aki a javaslatot 

egyezteti a munkatársi közösséggel, a munkaközösség-vezetőkkel, a Diákönkormányzattal és 
a Pedagógiai Szolgáltató KözponttaL 

16.§ 

(l) Az Év Tehetséggondozója Díj annak a pedagógusnak adományozható, aki kiemelkedő 
munkát végez a tehetséggondozás területén, aki módszereivel, szakmai tudásával segíti a 
tehetséges gyermekek előrejutását, ezzel segítve a kerületi tehetséggondozás további 
fejlödését, a tehetséges gyermekek sikeres oktatását. 

(2) Az Év Fejlesztőpedagógusa Díj annak a pedagógusnak vagy óvodapedagógusnak 
adományozható, aki kimagasló teljesítményt nyújt a problémás gyermekek fejlesztése terén, 
aki példás szakmai tudásával, előremutató ötleteivel, javaslataival segíti a fejlesztendő 
gyermekek minél magasabb szintű oktatását, nevelését. 

(3) A kitüntetések kétévente adhaták akként, hogy az egyik évben az Év Tehetséggondozója 
Díj, a másik évben az Év Fejlesztőpedagógusa Díj kerül adományozásra. 

(4) A ki tüntetésre j avaslatot tehet 
a) az Év Tehetséggondozója Díj vonatkozásában az iskolaigazgatók munkaközössége, 
b) az Év Fejlesztőpedagógusa Díj vonatkozásában az óvodavezetők és iskolaigazgatók 

munkaközössége 
egyeztetve a Pedagógia Szolgáltató KözponttaL 

9. Aszociális ágazat 

17.§ 

(l) Az Év Szociális Munkása Díj annak a szociális területen dolgozó munkatársnak 
adományozható, aki kimagasló szakmai tevékenységével, kiemelkedő empátiával végzi a 
tevékenységét a rábízott gyermekek, családok érdekében, és a munkahelyi közösségben 
betöltött szerepe példaértékű a közösség számára, így hozzájárul a kerületben a szociális 
területen végzett munka magasszintű megőrzéséhez, további fejlődéséhez. 

(2) A kitüntetés évente egy szociális munkás részére adható. 
(3) A ki tüntetésre az intézményvezető a munkatársi közösséggel egyeztetv e tehet javaslatot. 

18.§ 

(l) Az Év Bölcsődei Dolgozója Díj annak a bölcsődében dolgozó munkatársnak 
adományozható, aki kimagasló szakmai odaadással, kiemelkedő empátiával végzi a 
tevékenységét a rábízott gyermekek érdekében, így hozzájárul a kerületben a bölcsődei 
területen végzett munka magas színvonalának megőrzéséhez, további fejlődéséhez. 

(2) A kitüntetés évente egy bölcsődei dolgozó részére adható. 
(3) A ki tüntetésre az intézményvezető a telephelyvezetőkkel egyeztetve tehet javaslatot. 

10. Aminden ágazatban adható kitüntetések 

19.§ 

(l) Kiváló Pályakezdő Munkatárs díszoklevél adományozható annak a pedagógusnak, 
óvodapedagógusnak, szociális vagy egészségügyi ágazatban dolgozó személynek, valamint 
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köztisztviselőnek, aki pályáját legalább három éve kezdte Kőbányán, a munkahelyi 
közösségbe beilleszkedett, annak életébe bekapcsolódott, abban aktívan részt vesz, valamint 
az őt foglalkoztató intézmény szervezeti kultúráját magáévá téve azt ötleteivel, kreatív 
javaslataival tovább kívánja fejleszteni. 

(2) A kitüntetés minden ágazatban évente legfeljebb három fő részére adható. 
(3) Akitüntetésre javaslatot tehet 
a) az egészségügyi ágazatban a szakmai vezető, 
b) a közigazgatási ágazatban a jegyző és a Polgármesteri Hivatal szervezetiegység

vezetője, 

c) az oktatási ágazatban az óvodavezetők és az iskolaigazgatók munkaközössége, 
d) a szociális ágazatban az intézményvezető. 

20.§ 

(l) Kiváló Technikai Munkatárs elismerés annak az oktatási, szociális vagy egészségügyi 
intézményben, illetve a Polgármesteri Hivatalban dolgozó technikai munkatársnak adható, aki 
kiemelkedő teljesítményével segítette az intézmény szakmai feladatainak ellátását, kiváló 
kapcsolatot ápol a munkatársakkal és az intézmény partnereivel, ezzel is segítve az intézmény 
szakmai munkájának pozitív megítélését. 

(2) A kitüntetés minden ágazatban évente egy fő részére adható. 
(3) Akitüntetésre javaslatot tehet 
a) az egészségügyi ágazatban a szakmai vezető, 
b) a közigazgatási ágazatban a szakmai vezető, 
c) az oktatási ágazatban az óvodavezetők és iskolaigazgatók munkaközössége, 
d) a szociális ágazatban az intézményvezető. 

IV. Fejezet 
Eljárási rendelkezések 

21.§ 

(l) Kitüntetés adományozásáról a Képviselő-testület dönt. 
(2) A kitüntetésről szóló döntés előkészítését a Képviselő-testület által a februári rendes 

ülésén választott munkacsoport végzi. A munkacsoport tagjainak a személyére a Képviselő
testület tagjai közül a polgármester tesz javaslatot. 

(3) A kitüntetések adományozására a javaslattételi határidőt az l. melléklet határozza meg. 

22.§ 

(l) Az általános kitüntetéseket a polgármester a Szent László Napok rendezvénysorozatba 
illesztve, ünnepélyes keretek között adja át. 

(2) Az ágazati kitüntetések átadására 
a) az egészségügyi ágazatban a Semmelweis Nap Gúlius l.), 
b) a közigazgatási ágazatban a Köztisztviselők Napja Gúlius 1.), 
c) az oktatási ágazatban a Pedagógus Nap Gúnius első vasáruapj a), 
d) aszociális ágazatbanaSzociális Munka Napja (október 30.), 
e) a bölcsődei dolgozók és közösségek részére a Bölcsődék Napja (április 21.) 

hetében kerül sor. 
(3) A szervezet, illetve a közösség kitüntetését a képviselőnek kell átadni. 
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23.§ 

(l) Az általános kitüntetésben részesített személyt a polgármester meghívja a Kőbányát 
érintő jelentősebb eseményekre. 

(2) A szervezetet, illetve a közösséget a képviselője útján kell meghívni. 

24.§ 

(l) A Kőbánya Díszpolgára kitüntetéssel adományozott emlékplakett kör alakú, tíz 
centiméter átmérőjű, bronzból készült, az előlapja közepén a Csősztorony dombomyomata, a 
felső részén a "Kőbánya", az alsó részén a "Díszpolgára" felirat látható. 

(2) A Kőbányáért Díj kitüntetéssel adományozott emlékplakett kör alakú, hét centiméter 
átmérőjű, bronzból készült, az előlapja közepén a Csősztorony dombomyomata, a felső részén 
a "Kőbányáért" felirat látható. 

(3) A Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem kitüntetéssel adományozott emlékplakett kör alakú, 
hét centiméter átmérőjű, bronzból készült, az előlapja közepén a Csősztorony 
dombomyomata, a felső részén a "Kőbánya Szolgálatáért" felirat látható. 

25.§ 

Az adományozott díszoklevél tartalmazza a 
a) kitüntetés megnevezését, 
b) kitüntetett nevét, 
c) képviselő-testületi határozat számát, 
d) kitüntetés rövid indokolást, 
e) dátumot, 
j) polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát 

V. Fejezet 
Záró rendelkezések 

26.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

27.§ 

Hatályát veszti az önkormányzati kitüntetések alapításáról és az adományozásuk rendjéről 
szóló 11/2008. (IV. 18.) önkormányzati rendelet. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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J. melléklet a . ..12012. (. ... .) önkormányzati rendelethez 

Javaslattételi határidők a kitüntetések adományozására 

A javaslattételre jogosult az alábbi határidők szerint tesz javaslatot kitüntetés 
adományozására: 

l. Február 28. 
a) Év Bölcsődei Dolgozója Díj, 
b) a bölcsődei ágazatban a Kiváló Pályakezdő Munkatárs és a Kiváló Technikai 

Munkatárs. 
2. Március 30. 

a) Sajó Sándor Díj, 
b) Év Tehetséggondozója Díj, 
c) Év Fejlesztőpedagógusa Díj, 
d) az oktatási ágazatban a Kiváló Pályakezdő Munkatárs és a Kiváló Technikai Munkatárs. 

3. Április 30. 
a) Kőbánya Életműdíj, 
b) Kőbánya Díszpolgára cím, 
c) Kőbányáért Dij, 
d) Kőbánya Szolgálatáért Emlékérem, 
e) elismerő címek, 
j) Év Orvosa Díj, 
g) Év Védőnője Díj, 
h) Év Ápolója Díj, 
i) Év Köztisztviselője Díj, 
j) az egészségügyi és közigazgatási ágazatban a Kiváló Pályakezdő Munkatárs és a Kiváló 

Technikai Munkatárs. 
4. Augusztus 31. 

a) Év Szociális Munkása Dij, 
b) aszociális ágazatban a Kiváló Pályakezdő Munkatárs és a Kiváló Technikai Munkatárs. 
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