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Budapest Főváros X. kerület      

Kőbányai Önkormányzat 

Jegyzője 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

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 alkotta meg az önkormányzati kitüntetések alapításáról és 

adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: 

Rendelet), amelyet azóta több alkalommal módosított.  

 

A Rendelet 2. §-a rendelkezik arról, hogy kitüntetés kinek adományozható, a 3. és 4. §-a pedig 

meghatározza a Képviselő-testület által adományozható kitüntetéseket. Az Önkormányzat 

vezetésének kezdeményezésére javasolom, hogy a 3. és 4. §-ban meghatározott valamennyi 

kitüntetés a jövőben évente legfeljebb egy-egy elhunyt személy számára is adományozható 

legyen úgy, hogy a Rendeletben az egyes kitüntetések esetében meghatározott maximális 

létszám nem változik. A Kőbánya Díszpolgára cím ez idáig is adható volt posztumusz, ennek 

lehetőségét és módját a Rendelet 6. § (2) bekezdése szabályozza, amelyet javasolok a 

továbbiakban módosítás nélkül fenntartani. 

 

A Rendelet 9/A. §-a szabályozza a Kőbánya Sportolója elismerés adományozásának feltételeit, 

amely szerint az elismerés kőbányai egyesületben sportoló személynek, kőbányai egyesület 

csapatának, illetve kőbányai lakóhellyel rendelkező sportolónak adható. Javasolom, hogy a 

felsorolás a kedvezményezetti kör egyértelmű meghatározása érdekében egészüljön ki a 

kőbányai egyesület szakosztálya megjelöléssel. 

 

A Rendelet 22. §-a rendelkezik a kitüntetések ünnepélyes átadásának időpontjáról. Az egyes 

kitüntetésekkel (pl. a Kőbánya Sportolója elismerő cím átadását befolyásolják a januári 

edzőtáborok), valamint a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatos tapasztalatok 

rávilágítottak a szigorú díjátadási szabályok érvényesítésének nehézségeire. Erre tekintettel 

javasolom annak rögzítését a jogszabályban, hogy az átadás időpontjáról a Képviselő-testület 

eltérően is dönthet, a főszabálytól eltérő átadási időpontot is meghatározhat. 

 

II. Hatásvizsgálat 

 

A Rendelet a módosítás révén még eredményesebben szolgálhatja a jövőben az Önkormányzat 

kitüntetéssel kapcsolatos céljait.  

 

A kitüntetések posztumusz formában történő adományozása lehetőséget teremt arra, hogy az 

Önkormányzat elismerjen olyan kiválóságokat is, akik életükben Kőbánya érdekeit magas 

színvonalon, odaadással szolgálták, továbbá akik a kerületben élőkért kiemelkedő módon 

tevékenykedtek, ugyanakkor bekövetkezett haláluk okán tevékenységük elismerése kizárólag 

ilyen módon valósulhat meg. A posztumusz adományozott elismerés esetében a kitüntetés és az 
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azzal járó jutalom az elhunyt díjazott élő házastársát, annak hiányában elő örökösét illeti meg. 

 

A Kőbánya Sportolója elismerő cím esetében javasolt módosítás a korábbi rendelet szövegének 

pontosítása. Azzal, hogy a felsorolás kiegészül a szakosztállyal is, az Önkormányzat 

lehetőséget biztosít arra, hogy olyan sportközösségek is részesülhessenek elismerésben, 

amelyek nem kifejezetten csapatjátékot (pl. kézilabda, kosárlabda) űznek, de sikerük titka az 

egyéni teljesítmény mellett a közösség erejében, valamint a csapatszellemben is megnyilvánul.  

 

A kitüntetések átadásával kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy az eddig meghatározott 

átadási időpont (különösen a Kőbánya Sportolója elismerés esetén a minden év januárja) nem 

minden esetben tartható, az eltérés lehetősége szabályozott rugalmasságot biztosít.  

 

III. A végrehajtás feltételei 

 

A módosítási javaslat a rendelkezésre álló erőforrásokkal végrehajtható. A kitüntetések 

posztumusz adományozásának, illetve a szakosztályok részére elismerést nyújtó pontosításnak 

nincs többletköltsége, azok az adott 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, 2021. március 9. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Szabó Krisztián 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (... ...) 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 

(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.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

„2. § Kitüntetés a Budapest Főváros X. kerületéhez (a továbbiakban: Kőbánya) kötődő 

természetes személynek, szervezetnek vagy közösségnek adományozható. A kitüntetés – eltérő 

rendelkezés hiányában – évente legfeljebb egy-egy természetes személy részére posztumusz 

elismerésként is adható.” 

 

2. § 

 

Az R. 

a) 9/A. § (1) bekezdésében a „személynek,” szövegrész helyébe a „személynek, kőbányai 

egyesület szakosztályának,” szöveg, 

b) 22. § (1) bekezdésében a „kivételével” szövegrész helyébe a „kivételével, a Képviselő-

testület eltérő rendelkezése hiányában” szöveg, 

c) 22. § (2) bekezdésében a „januárban” szövegrész helyébe az „– a Képviselő-testület eltérő 

rendelkezése hiányában – az adományozást követő három hónapon belül” szöveg 

lép. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

D. Kovács Róbert Antal 

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 a posztumusz 

elismerések adományozása lehetőségének általános megteremtése, a Kőbánya Sportolója 

elismerésre jogosultak körének pontosítása, valamint a kitüntetések, különösen a Kőbánya 

Sportolója elismerő cím átadási időpontjának rugalmasabbá tétele.  

 

1. § A kitüntetések posztumusz adományozása lehetőséget biztosít olyan kiválóságok 

elismerésére, akiknek elismerésére – bár tevékenységük, életútjuk kiemelkedő, Kőbányát, az itt 

élőket szolgálták – bekövetkezett haláluk okán csak ilyen módon van lehetőség.   

 

2. § A kőbányai egyesület szakosztályának beemelésével pontosításra kerül a csapatjáték és az 

egyéni sportolók közösségének fogalma a Kőbánya Sportolója elismerés körében.  

A kitüntetések, különösen a Kőbánya Sportolója elismerő cím átadási időpontjának módosítása 

rugalmasságot biztosít annak érdekében, hogy a díjazottak az elismerést kellő időben át tudják 

venni, ugyanakkor az átadóünnepség megszervezése igazodhassék a meghatározó 

körülményekhez. 

 

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

biztosítottak. 
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