
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Jegyző je 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 

i'S. szárnú előterjesztés 

az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 
10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az elmúlt 
évben felülvizsgálta a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 11/2008. (IV. 18.) 
önkormányzati rendeletét A felülvizsgálat szükségességét az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának rnódosulása, valarnint a törvényi háttér változása rnellett a 
feladatstruktúrának való megfelelés igénye indokolta. A felülvizsgálat eredményeként az 
Önkormányzat megalkotta az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről 
szóló 10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet). 

A Rendelet 22. §-a alapján az ágazati elismeréseket az ágazat kiemeit napjának hetében kell átadni. 
A rendelet l. rnelléklete szabályazza a határidőket a kitüntetések adornányozására. A 2012. évben a 
rendeleti szabályozástól eltérően történt az elismerések átadása. Az egészségügyi, közigazgatási és 
oktatási ágazatban dolgozó kitüntetettek a Szent László Napok rendezvény keretében vehették át az 
elismeréseket, rníg aszociális ágazat elismertjeiaSzociális Munka Napján kapták meg a díjakat. 

A bölcsődei ágazatban dolgozók javaslattal éltek az "Év Bölcsődei Dolgozója" díj elnevezésével 
kapcsolatban. E szerint szeretnék a díjat Stróbl Máriáról elnevezni, aki az ágazatban igen elismert 
szakember, és életét hivatásának áldozta. Az ágazatban dolgozók a díj róla történő elnevezésével 
kívánnak tisztelegni a kiváló szakernber előtt. Ajavaslat az előterjesztés 2. rnelléklete. 

A védőnői ágazatban dolgozók is javaslattal éltek az "Év Védőnője" elismerés elnevezésével 
kapcsolatban. Szeretnék, ha a díjat Wágner Viktóriáról neveznénk el, aki a magyar védőnői 
szolgálat kiemelkedő alakja. Életrajza az előterjesztés 3. rnelléklete 

Rendeletünk szerint az ágazati kitüntetésekre javaslatot tehet: 
egészségügyi ágazatban: az ágazatban rnűködő önkormányzati intézmény vezetője, valarnint 
a Polgármesteri Hivatal szakmai szervezeti egységének vezetője, 
közigazgatási ágazatban a Képviselő-testület tagja, a jegyző és a Polgármesteri Hivatal 
szervezeti egységének vezetője, 
oktatási ágazatban az óvodavezető, iskolaigazgató egyeztetve a rnunkaközösséggel, 
Diákönkormányzattal, Pedagógiai Szolgáltató Központtal, 
szociális ágazatban az intézményvezető a rnunkatársi közösséggel egyeztetve. 

Javasolarn az ágazatonkénti javaslattételi jogot részben kiterjeszteni, illetve egységesebb elvek 
rnentén meghatározni az egyes kitüntetéstípusok esetében. 

A rendelet 21. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a kitüntetésekről szóló döntés előkészítését a 
Képviselő-testület által a februári rendes ülésén választott rnunkacsoport végzi. Javasolorn, hogy a 
kialakult gyakorlat szerint a rnunkacsoport feladatát a képviselőcsoportok vezetőinek értekezlete 
lássa el. 



II. Hatásvizsgálat 

A Szent László Napok rendezvény kerületünk hagyománnyá vált, kiemelkedő rendezvénye. Az 
esemény évről-évre több látogatót vonz, és kiváló média-megjelenésnek örvend. Az ekkor átadott 
elismerések igen nagy visszhangot kapnak mind a kerületi, mind a budapesti, és akár az országos 
médiumokban is. A Szent László-díj, a Kőbánya Díszpolgára elismerés, a Kőbányáért Díj, valamint 
az elismerő címek adományozásával olyan személyiségeket tüntet ki az Önkormányzat, akik méltán 
vitték hírét kerületünknek, és nemcsak Kőbányán, hanem a fővárosban, az országban, de akár 
külföldön is ismertek, elismertek 
Azzal, hogy a szociális ágazat kiválóságai nem a Szent László Napok keretében kapták meg az 
elismerésüket, kevesebb média-megjelenést kaptak, az ő munkájukról, tevékenységükről 
valószínűsíthetőerr kevesebben értesültek. Fontos az ágazatok egyforma elismerése, amihez az 
adható elismerések mellett hozzátartozik az átadás módja is. Javasolom, hogy minden ágazati 
elismerést a Szent László Napok keretében adjunk át, így megmutatva azt, hogy a kerület vezetése 
számára fontosak azok a területek, és az ott dolgozók, akik Kőbánya mindennapjaiban aktívan részt 
vettek, részt vesznek, az itt élők számára kiemelkedőt alkottak és alkotnak. 

Az ágazati elismerések nevének módosításával olyan kiváló szakemberek munkássága előtt 
tisztelgünk, akik az ágazatban dolgozók előtt ismertek és elismertek, akik munkájukat hivatásuknak 
tekintették, és akiknek szakmai tudása, emberi magatartása méltó és követendő példa az 
ágazatokban dolgozó minden munkatárs előtt. 

Ajavaslattevők körének szélesítésével tágabb lehetősége lesz a Képviselő-testületnek a kiválóságok 
közül az elismerésre legméltóbbakat kiválasztani. Az eddigi szabályozás az ágazatorr belülről jövő 
javaslatokat tette csak lehetővé, a módosítással lehetősé válik, hogy például az ellátottak köre az 
önkormányzati képviselőn keresztül a Képviselő-testület figyelmébe ajánlja a jelöltjét 

III. A végrehajtás feltételei 

A javasolt módosításokat a www.kobanya.hu oldalon közzétettük, és az ágazatokat érintő 
érdekvédelmi szervezeteknek, intézményeknek megküldtük véleményezésre. A visszaérkezett 
véleményeket összefoglaló táblázat az előterjesztés 3. melléklete. 

IV. Döntési javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 

Budapest, 2013. február"<{:' 

2 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2013 ( ...... ) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről 
szóló 10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) 
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

l. § 

Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) ll. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

"(3) Akitüntetésre az ágazatban működő szakmai szervezet vezetője, valamint a Polgármesteri 
Hivatal szakmai szervezeti egységének vezetője (a továbbiakban együtt: szakmai vezető), továbbá a 
Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott országgyűlési képviselő és a jegyző tehet 
j avaslatot ". 

2. § 

Az R. 12. §(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(3) A kitüntetésre a szakmai vezető, a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott 
országgyűlési képviselő és a jegyző tehet javaslatot.". 

3. § 

Az R. 13. §(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(3) A kitüntetésre a szakmai vezető, a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán megválasztott 
országgyűlési képviselő és a jegyző tehet javaslatot.". 

4. § 

Az R. 15. §(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(3) A kitüntetésre javaslatot tehet a szakmai vezető, a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán 
megválasztott országgyűlési képviselő és a jegyző. Ajavaslatról ki kell kémi a munkatársi közösség, 
valamint a Diákönkormányzat véleményét.". 

5. § 

Az R. 17. §(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(3) A kitüntetésre javaslatot tehet a szakmai vezető, a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán 
megválasztott országgyűlési képviselő és a jegyző. Ajavaslatról ki kell kémi a munkatársi közösség 
véleményét.". 

6. § 

Az R. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



"(3) A kitüntetésre javaslatot tehet a szakmai vezető, a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán 
megválasztott országgyűlési képviselő és a jegyző. Ajavaslatról ki kell kérni a munkatársi közösség 
véleményét.". 

7. § 

Az R. 19. §(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(3) A kitüntetésre javaslatot tehet a szakmai vezető, a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán 
megválasztott országgyűlési képviselő és a jegyző.". 

8. § 

Az R. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(3) A kitüntetésre javaslatot tehet a szakmai vezető, a Képviselő-testület tagja, a Kőbányán 
megválasztott országgyűlési képviselő és a jegyző.". 

9. § 

Az R. 21. §(2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(2) A kitüntetésről szóló döntés előkészítését a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott, a képviselőcsoportok vezetőinek 
értekezlete végzi. 

(3) A kitüntetés adományozására a javaslat megtételének határideje március 31. napja.". 

10.§ 

(l) Az R. 4. § (2) bekezdés b) pontjában az "az Év Védőnője Díj" szövegrész helyébe az "a 
Wágner Viktória-díj" szöveg, a 12. §(l) bekezdésében az "Az Év Védőnője Díj" szövegrész helyébe 
az "A Wágner Viktória-díj" szöveg lép. 

(2) Az R. 4. §(5) bekezdés b) pontjában az "az Év Bölcsődei Dolgozója Díj" szövegrész helyébe 
az "a Stróbl Mária-díj" szöveg, a 18. § (l) bekezdésében az "Az Év Bölcsődei Dolgozója Díj" 
szövegrész helyébe az "A Stróbl Mária-díj" szöveg lép. 

(3) Az R. 21. § (4) bekezdésében a "Szent László-díjat, illetve Kőbánya Díszpolgára címet" 
szövegrész helyébe a "valamely általános kitüntetést" szöveg lép. 

ll.§ 

(l) Hatályát veszti az R. 16. §-a, 22.§ (2) bekezdése, valamint az R. l. melléklete. 
(2) Hatályát veszti az R. 22. § (l) bekezdésében az "általános" szövegrész. 

12.§ 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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INDOKOLÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati 
kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről .szóló 10/2012. (III. 27.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) az alkalmazásának egyéves tapasztalatai nyomán 
felülvizsgálatra került. A tervezet kisebb mértékű pontosító, a Rendelet alkalmazását segítő 
módosítást fogalmaz meg. 

A Rendelet alapján az általános és az ágazati kitüntetéseket eltérő időpontban kellett átadni. A 
tapasztalatok alapján a nem az általános kitüntetésekkel egy időben szervezett átadóünnepség iránti 
érdeklődés csekélyebb, amely hátrányosan érinti az ágazati kitüntetések elismertségét. Ennek 
orvoslására a tervezetjavasolja a kitüntetések egy időben, a Szent László Napok ünnepségsorozatába 
illesztett átadását. Ezáltal a javaslattételi határidő is egységessé válik, így a Rendelet l. melléklete
a normaszöveg kiegészítésével-hatályon kívül helyezhető. 

A bölcsődei ágazatban dolgozók javaslattal éltek az "Év Bölcsődei Dolgozója" díj elnevezésével 
kapcsolatban. E szerint javasolják a díjat Stróbl Máriáról elnevezni, aki az ágazatban igen elismert 
szakember, és életét hivatásának áldozta. Az ágazatban dolgozók a díj róla történő elnevezésével 
kívánnak tisztelegni a kiváló szakember előtt. 

A védőnői ágazatban dolgozók is javaslattal éltek az "Év Védőnője" elismerés elnevezésével 
kapcsolatban. Szeretnék, ha a Képviselő-testület a díjat Wágner Viktóriáról nevezné el, aki a magyar 
védőnői szolgálat kiemelkedő alakja. 

A tervezet javaslatot tesz az egyes kitüntetésekkel kapcsolatos javaslattételi jogosultságok 
kiterjesztésére, illetve egységesítésére. 

A Rendelet szerint a kitüntetésekről szóló döntés előkészítését a Képviselő-testület által a februári 
rendes ülésén választott munkacsoport végzi. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület határozatot 
hozott az előkészítő munkacsoportról, a tervezet javasolja, hogy a kialakult gyakorlat szerint a 
munkacsoport feladatát a képviselőcsoportok vezetőinek értekezlete lássa el. 
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