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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 10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 
Rendelet), amelyet többször módosított. A legutóbbi módosítás során a Kőbánya Sportolója 
elismerő címre vonatkozó rendelkezések kerültek kiegészítésre a 300 OOO Ft pénzjutalom 
adományozásával. 

A Rendelet 7. § (4) bekezdése szerint a Kőbányáért Díj elismeréssel a Képviselő-testület 
díszoklevelet, emlékplakettet és ötszázezer forintot adományoz. Javasolom, hogy ezen 
elismeréshez a jövőben egy kitűzőt is adományozzon a Képviselő-testület. A kitűző Zsemlye 
Ildikó Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása. A kör alakú, 2,5 cm átmérőjű vörösrézből 
készült kitűzőn a Csősztorony dombomyomata, felső részén a „Kőbányáért" felirat látható. 

Az elmúlt időszakban többször előfordult, hogy a március 31 -i javaslattételi határidőtől és a 
Szent László Napokon történő átadástól eltérően, valamely eseményhez vagy valamely személy 
tevékenységéhez kapcsolódóan más időpontban lett volna indokolt kitüntetés adományozása. 
Javasolom, hogy ennek a lehetőségét teremtse meg a Képviselő-testület a Rendeletben akként, 
hogy a Szent László Napok nyitórendezvényét követően az adott évben ki nem osztott, illetve 
a következő évben adományozható kitüntetések terhére kivételes esetben legyen adható 
kitüntetés. 

II. Hatásvizsgálat 

A fenti módosításokkal a kitüntetési rendelet eredményesebben szolgálja az Önkormányzat 
céljait a kitüntetések adományozásával kapcsolatban. A kitűző a Kőbányáért Díj ismertségét 
növelheti, amely ünnepségeken vagy más alkalmakkor is viselhető a ruházaton. Az általános 
javaslattételi határidőtől és átadási időponttól eltérő adományozás lehetősége rugalmasságot 
biztosít a Képviselő-testületnek az általánostól eltérő helyzetek kezelésére. 

III. A végrehajtás feltételei 

A módosítási javaslat a rendelkezésre álló erőforrásokkal végrehajtható. A kitűzők elkészültek 
és rendelkezésre állnak. Az általános szabályoktól eltérően adományozott kitüntetéseknek nincs 
többletköltsége, azok az adott, illetve a következő év kitüntetési keretszámát terhelik. 



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, 2018. augusztus "J.Ji: 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. ( ...... ) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozások 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 
(1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. 
(III. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép : 

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

2. § 

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

„21/ A. § (1) Kivételesen indokolt esetben, ha a kitüntetés adományozása a kitüntetésre 
javasolt személyével vagy a javaslattétel indokával összefüggő okból nem halasztható, a 
kitüntetés adományozására a 21. § (3) és (3a) bekezdésében meghatározottól eltérő időpontban 
is javaslatot lehet tenni . 

(2) Abban az esetben, ha az (1) bekezdés szerinti javaslat alapján adományozandó 
kitüntetésből adományozott mennyiség elérte az e rendelet szerint adható kitüntetések számát, 
az (1) bekezdés szerinti javaslat alapján adományozott kitüntetést a következő évben adható 
kitüntetések számánál kell figyelemb.e venni.". 

3. § 

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

,,(2a) A 21/ A. §-ban meghatározott esetben a Képviselő-testület az adományozással 
egyidejűleg dönt az átadás módjáról.". 

4. § 

Az R. 24. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

,,(2) A Kőbányáért Díj kitüntetéssel adományozott emlékplakett kör alakú, hét centiméter 
átmérőjű, bronzból készült, előlapja közepén a Csősztorony dombornyomata, a felső részén a 
„Kőbányáért" felirat látható, a kitűző kör alakú, két és fél centiméter átmérőjű, vörösrézből 

készült, előlapja közepén a Csősztorony dombornyomata, a felső részén a „Kőbányáért" felirat 
látható.". 
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s. § 

A 22. § (1) bekezdésében a ,,(2) bekezdés" szövegrész helyébe a ,,(2) és (2a) bekezdés" szöveg 
lép. 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

D. 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) módosításának célja kivételesen indokolt 
esetben az általános javaslattételi határidőtől és átadási időponttól eltérő adományozás 
lehetőségének a megteremtése. A Rendelet a Kőbányáért Díjjal adományozott tárgyak körét 
kiegészíti a kitűzővel. 

1. § A kitűző a Kőbányáért Díj ismertségét növelheti, amely ünnepségeken vagy más 
alkalmakkor is viselhető a ruházaton. 

2. § Az általános javaslattételi határidőtől és átadási időponttól eltérő adományozás lehetősége 
rugalmasságot biztosít a Képviselő-testületnek az általánostól eltérő , a kitüntetett személyével 
vagy az adományozás indokával összefüggő különleges helyzetek kezelésére. Erre csak 
kivételesen indokolt esetben kerülhet sor, melyet a javaslatban kell kifejteni. Az ilyen módon 
adományozott kitüntetés a következő évi kitüntetési keretszámot terheli, amennyiben az adott 
évben adható kitüntetésmennyiség már adományozásra került. 

3. § Az általános javaslattételi határidőtől és átadási időponttól eltérő adományozás esetén az 
átadás módját (időpontját és körülményeit) a Képviselő-testületnek egyedileg kell 
meghatároznia. 

4. § A rendelet az emlékplakettel megegyező részletességgel rögzíti a kitűző leírását. A kitűző 
Zsemlye Ildikó Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása. 

5. § A jogszabályszöveg módosítása szükségessé teszi a kivételre történő hivatkozás 
pontosítását. 

6. § A rendelet hatálybalépéséhez nem szükséges felkészülési idő, a végrehajtás feltételei 
biztosítottak. 
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