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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) Képviselő
testülete 2012-ben megalkotta az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk 
rendjéről szóló l 0/2012. (Ill. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: kitüntetési rendelet), 
amelyet 2013-ban módosított. Az elmúlt évi módosítást a rendelet hatálybalépésétől eltelt idő 
tapasztalatai, valamint a díjak elnevezésével kapcsolatban érkezett javaslatok indokolták. A 2012. 
évben már a módosított rendelet alapján történt a kitüntetések odaítélése és átadása. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a módosítás elérte a célját, az elismerésben részesültek méltó körülmények 
között, a kerület életében leginkább meghatározó ünnepség-sorozat - a Szent László Napok -
keretében vehették át a díjakat. 

Kőbánya kiemelkedően aktív sportélettel rendelkezik, és számos nagy múltú, jelentős eredményeket 
elért sportegyesület folytatja a tevékenységét a kerületben. Jelentős a diáksport- és a 
szabadidősport-élet Kiemelkedő eredményeket elért sportolók vallják magukat kőbányainak 
hímevet szerezve ezzel a kerületnek. Az ő megfelelő elismerésük, megbecsülésük érdekében 
Kovács Róbert polgármester úr kezdeményezésére javasolom, hogy a Képviselő-testület alapítsa 
meg a Kőbánya Sportolója elismerő címet a kitüntetési rendelet módosításával. 

Az elismerés címében a "Kőbánya Sportolója" szöveg mellett az évszám is szerepelne. 

Az elismerésből évente egy lenne adható olyan kőbányai egyesületben sportoló személynek, illetve 
kőbányai egyesület csapatának, aki kiemelkedő teljesítményével vagy sportszerű magatartásával és 
közösségi felelősségvállalásával példát mutat. Az elismerésre javaslatot tehet a Képviselő-testület 
tagja, a Kőbányán megválasztott országgyűlési képviselő, a jegyző, a kerületi sportegyesület 
vezetője és vezető edzője, a kerületi sportszakmai vezető, a kerületben sporttal foglalkozó civil 
szervezet vezetője, a korábban Kőbánya Sportolója elismerő címben részesült személy, csapat 
esetében a csapat képviselője. Az elismerés erkölcsi, azzal oklevél és emlékplakett járna. 

Polgármester úr javaslata alapján az elismerés átadására december hónapban kerülne sor. 

Az elismerés odaítélésére minden év augusztus 15-éig lehetnejavaslatot tenni írásban. Ajavaslatnak 
tartalmaznia kell a javasolt személy, illetve csapat nevét, egyesületét, a személy rövid életrajzát, a 
csapat eredményeit, a javaslat szakmai indokolását. 

Ötnél több javaslat esetén a Képviselő-testület a szeptemberi ülésén kiválasztana öt jelöltet, akinek 
az életrajzát, illetve a csapat eredményeit, valamint a javaslatok indokolását közzétennénk az 
Önkormányzat honlapján azzal a céllal, hogy a kerület lakosai, illetve a honlapot látogató olvasók 
szavazással fejezzék ki a véleményüket arról, hogy kit tartanak méltónak az elismerő címre. Öt 
vagy annál kevesebb javaslat esetén valamennyi sportoló, illetve csapat felkerülne a honlapra, ahol 
október 31-éig lehetne szavazni. A Képviselő-testület a novemberi ülésén a legtöbb szavazatot kapó 
sportoló, illetve csapat részére adományozná az elismerést. 



II. Hatásvizsgálat 

Az Önkormányzat évek óta kiemeit figyelmet fordít a kerületi sportéletre, és fontos feladatának 
tekinti mind a tömeg-, mind a versenysport támogatását. A kitüntetési rendelet jelenleg is lehetővé 
teszi a kiemelkedő sportolók elismerését [pl. díszpolgári címmel: Kovács Kokó István (1996), 
Kovács Ágnes (2001), Turi György (2009), Cseh László (2011)], a "Kőbánya Sportolója" kitüntetés 
ugyanakkor kizárólag a sportolóknak szólna, és tovább növelné a sportolók megbecsülését. 

A javaslattevők körének szélesítésével tágabb lehetősége lesz a Képviselő-testületnek a megfelelő 
jelöltek kiválasztására. 

A lakosság bevonása erősíti a közösségi elkötelezettséget, növeli a kitüntetés legitimitását, valamint 
az elismerésre javasolt sportolók is érzékelhetik a kerületben élők odafigyelését és megbecsülését. 

III. A végrehajtás feltételei 

A tervezet elfogadása esetén az Önkormányzat honlapján ki kell alakítani a szavazás lehetőségét, 
ennek a technikai feltételei adottak. A szeptemberi képviselő-testületi ülést követően a jelöltek 
nevét közzé kell tenni október 31-éig. 

A decemberi átadás előtt el kell készíteni az emlékplakettet és a díszoklevelet, amelynek költségeit 
biztosítani kell. 

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, 2014. március ll. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. ( ...... ) 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 l 0/2012. 
(III. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése a következő c) ponttal 
egészül ki: 

[(2) Az elismerő cím megjelölésekarj 

"c) a "Kőbánya Sportolója" megjelöléshez hozzá kell kapcsoini az adományozás évét.". 

2.§ 

Az R. II. Fejezete a következő 91 A. §-sal egészül ki: 

"9/A. § (l) A Kőbánya Sportolója elismerő cím annak a kőbányai egyesületben sportoló 
személynek, illetve kőbányai egyesület csapatának adományozható, aki kiemelkedő 

teljesítményével és sportszerű magatartásával, illetve közösségi felelősségvállalásával példát mutat, 
valamint jelentős mértékben hozzájárult Kőbánya elismertségéhez. 

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

országgyűlési képviselő, a jegyző, a kerületben működő sportegyesület vezetője, a kerületi 
sportszakmai vezető, a kerületben sporttal foglalkozó civil szervezet vezetője, a Kőbánya Sportolója 
elismerő címben részesült személy, csapat esetében a csapat képviselője. 

(4) A kitüntetéssel a Képviselő-testület díszoklevelet és emlékplakettet adományoz.". 

3. § 

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

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

(2) Az R. 21. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: 

"(3a) A Kőbánya Sportolója elismerő cím adományozására augusztus 15-éig lehet javaslatot 
tenni.". 
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4.§ 

Az R. a következő 21/A. §-sal egészül ki: 

"21/A. § (l) A Képviselő-testület a Kőbánya Sportolója elismerő címre tett javaslatok alapján 
legfeljebb öt jelöltet választ. 

(2) A jelölteket a Polgármesteri Hivatal közzéteszi az Önkormányzat honlapján a lakosság 
véleményének kikérése céljából. A jelöltekre október 31-ig lehet szavazni. 

(3) A Kőbánya Sportolója elismerő címet a Képviselő-testület a legtöbb szavazatot elért jelölt 
részére adományozhatj a.". 

5.§ 

(l) Az R. 22. §(l) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(l) A kitüntetéseket a polgármester - a (2) bekezdés kivételével - a Szent László Napok 
rendezvénysorozatba illesztve, ünnepélyes keretek között adja át.". 

(2) Az R. 22. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 

"(2) A Kőbánya Sportolója elismerő címet a polgármester decemberben adja át ünnepélyes keretek 
között.". 

6.§ 

Az R. 24. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

"(4) A Kőbánya Sportolója elismerő címmel adományozott emlékplakett köralakú, hét centiméter 
átmérőjű, bronzból készült, az előlapja közepén a Csősztorony dombomyomata, a felső részén a 
"Kőbánya Sportolója" felirat, az alsó részén az adományozás éve látható.". 

7.§ 

Az R. 9.§ (l) bekezdésében az "Elismerő" szövegrész helyébe az "A 3.§ (2) bekezdés a) és b) 
pontja szerinti elismerő" szöveg lép. 

8.§ 

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 l 0/2012. (III. 27.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: R.) kiegészül a Kőbánya Sportolója elismerő címmel. 

A kizárólag a sportolóknak szóló kitüntetés lehetőséget biztosít a kőbányai egyesületekben 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók és csapatok elismerésére, ezzel is motiválva különösen a 
fiatalokat a sportolásra és a kiváló eredmények elérésére. 

Az elismerés az adott évben nyújtott kiemelkedő sportteljesítmény mellett a sportszerű magatartást, 
illetve a közösségi felelősségvállalást is figyelembe veszi. (Az augusztus-december időszakban 
született eredmények a következő évben vehetők figyelembe.) 

A kitüntetés rangját jelzi, hogy abból évente egy adható. 

A kitüntetés adományozását speciális jelölési folyamat előzi meg.Akitüntetésre javasoltak közül a 
Képviselő-testület öt jelöltet választ, akikre az Önkormányzat honlapján lehet szavazni. A szavazás 
eredményeképpen a javasoltak száma a legtöbb szavazatot elért egy jelöltre szűkül, akinek a részére 
a Képviselő-testület adományozhatja az elismerő címet. Abban a kivételes esetben, ha a legtöbb 
szavazatot nem csak egy jelölt éri el, azaz szavazategyenlőség áll fenn, a Képviselő-testület az általa 
kiválasztott egy jelölt részére adományozhatja az elismerő címet. 

A kitüntetés átadására az adott év zárásaként, decemberben kerülhet sor. A kitüntetéssel 
emlékplakett és díszoklevél jár. 

5 


