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a Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Önkormányzat évek óta elismeréssel jutalmazza azokat a kőbányai lakosokat, 
lakóközösségeket, intézményeket és vállalkozásokat, amelyek sokat tesznek a környeztük 
szépítése, fejlesztése érdekében. A Tiszta udvar, rendes ház és a Tiszta, rendezett Kőbányáért 
elnevezésű elismerések egyre több épület bejáratánál hirdetik mindenkinek a környezet tiszta 
és rendezett megteremtéséért tett erőfeszítéseket. 

A Tiszta udvar, rendes ház és a Tiszta, rendezett Kőbányáért elismerésben részesülők az 
épület falára kihelyezhető porcelán emléktáblát kapnak. 

Az elismerés alapításáról és adományozásának eljárási szabályairól a Kőbánya környezetének 
szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
rendelkezik, amelynek az alkalmazás gyakorlati tapasztalatai alapján indokolt a módosítása az 
előterjesztés melléklete szerint. 

A módosítással az adományozással együtt járó porcelán emléktábla arculata változik meg, 
szerepel rajta Kőbánya új logója, valamint a "Kőbánya tovább fejlődik" mottó, továbbá 
feltüntetésre kerül az adományozás évszáma is Kőbánya címere mellett. 

A Rendelet módosításának másik eleme a Tiszta udvar, rendes ház és a Tiszta, rendezett 
Kőbányáért elismerések visszavonhatóvá tétele, amely az elismerés értékét növelheti azáltal, 
hogy a díjazottnak gondoskodnia kell arról, hogy a kapott elismerésre folyamatosan méltó 
legyen. 

Javasolom a Tiszta udvar, rendes ház és a Tiszta, rendezett Kőbányáért, valamint a Virágos 
Kőbányáért elismerés adományozására vonatkozó hatásköri szabály módosítását. Az 
elismerések nagy számára, valamint elismerésben részesülők kiválasztásának összetett 
eljárására tekintettel célszerű az adományozásra a polgármestert feljogosítani. 

II. Hatásvizsgálat 

Az emléktábla arculatváltásával jobban érvényesülhet annak figyelemfelhívó és ösztönző 
hatása. A Tiszta udvar, rendes ház és a Tiszta, rendezett Kőbányáért elismerések 
visszavonhatóvá tétele hozzájárul ahhoz, hogy Kőbánya városképe, környezeti állapota 
folyamatosan magas színvonalú legyen. 



III. A végrehajtás feltételei 

A Rendelet módosításának következtében jelentkező feladatok ellátása a Polgármesteri 
Hivatal részéről biztosított. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés l. 
melléklete szerint megalkotja a Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet. 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015. ( ... ... )önkormányzati rendelete 

a Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) 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. § 

A Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) l. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 

"(2) Az (l) bekezdés a) pontja szerinti elismerést a Képviselő-testület, az (l) bekezdés b)-d) 
pontja szerinti elismerést a polgármester adományozza.". 

2. § 

A Rendelet ll.§ (l) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(1) A Tiszta udvar, rendes ház elismeréssel adományozott emléktábla 31-szer 21 
centiméter méretű porcelán, rajta felül Kőbánya logója, alatta "Kőbánya" felirat, középen a 
"Tiszta udvar, rendes ház" felirat, alul "Kőbánya tovább fejlődik" felirat, Kőbánya címere, 
valamint az adományozás évszáma látható.". 

3. § 

A Rendelet 12. § (l) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

"(l) A Tiszta, rendezett Kőbányáért elismeréssel adományozott emléktábla 31-szer 21 
centiméter méretű porcelán, rajta felül Kőbánya logója, alatta "Kőbánya" felirat, középen a 
"Tiszta, rendezett Kőbányáért" felirat, alul "Kőbánya tovább fejlődik" felirat, Kőbánya 
címere, valamint az adományozás évszáma látható.". 
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4. § 

A Rendelet I. Fejezete a következő 13/A. §-sal egészül ki: 

"13/A. § (l) A Tiszta udvar, rendes ház és a Tiszta, rendezett Kőbányáért elismerés 
visszavonható, ha az adományozást követően a díjazott arra érdemtelenné válik. 

(2) A visszavonásra bárki írásban javaslatot tehet a polgármesternél az érdemtelenségi ok 
részletes megjelölésével. 

(3) A visszavonásról a polgármester dönt. A visszavonásról szóló döntést az érintettel 
írásban közölni kell. 

(4) A visszavonásról szóló döntés kézhezvételét követő öt munkanapon belül az érintett az 
emléktáblát köteles a Polgármesteri Hivatalban személyesen visszaszolgáltatni.". 

5. § 

(l) A Rendelet l. §-ában az "adományoz" szövegrész helyébe az "alapít" szöveg lép. 
(2) A Rendelet 9. § (3) bekezdésében a "Képviselő-testület" szövegrész helyébe a 

"polgármester" szöveg lép. 

6. § 

Hatályát veszti a Rendelet 13. §c) pontja. 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Kovács Róbert 
polgármester 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 
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INDOKOLÁS 

A Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (IL 24.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) rendelkezik a helyi környezet szépítésének terén kiemelkedő 
teljesítményt nyújtók elismerésérőL A Rendelet alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai 
alapján indokolt annak módosítása. 

A módosítással az adományozással együtt járó porcelán emléktábla arculata változik meg, 
szerepel rajta Kőbánya új logója és Kőbánya tovább fejlődik mottó, valamint feltüntetésre 
kerül az adományozás évszáma is Kőbánya címere mellett. Az emléktábla arculatváltásával 
jobban érvényesülhet annak figyelemfelhívó és ösztönző hatása. 

A Rendelet módosításának másik eleme a Tiszta udvar, rendes ház és a Tiszta, rendezett 
Kőbányáért elismerések visszavonhatóvá tétele. A Tiszta udvar, rendes ház és a Tiszta, 
rendezett Kőbányáért elismerések visszavonhatóvá tétele hozzájárul ahhoz, hogy Kőbánya 
városképe, környezeti állapota folyamatosan magas színvonalú legyen. A kapott elismerés 
értéke növekszik azáltal, hogy a díjazottnak gondoskodnia kell arról, hogy a kapott 
elismerésre folyamatosan méltó legyen. 

A Tiszta udvar, rendes ház és a Tiszta, rendezett Kőbányáért, valamint a Virágos Kőbányáért 
elismerés adományozására vonatkozó hatásköri szabályt indokolt módosítástani. Az 
elismerések nagy számára, valamint elismerésben részesülők kiválasztásának összetett 
eljárására tekintettel célszerű az adományozásra a polgármestert feljogosítani. 
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