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42/2000. (XII.19.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

A helyi kitüntetésekről szóló – 49/1998. (XII. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel és a 11/1996. (V. 09.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított - 30/1995. (X. 12.) Budapest XVIII. 

kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
többször módosított, az önkormányzatokról szóló 1990. LXV. Törvény 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint kívánja módosítani a 49/1998. 
(XII. 22.), 11/1996.(V.09.)sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 30/1995.X.12.) számú, 
a helyi kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása önkormányzati rendeletet. 

1. § A hivatkozott rendelet az alábbi V. fejezettel egészül ki: 

V. fejezet  
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Sportérdemérem 

5. § (1) A testnevelés és sportélet érdekében kifejtett eredményes tevékenységért;  a 
testnevelés és sport népszerűsítéséért; a lakosság fizikai és erkölcsi állapotának fejlesztése 
érdekében hosszú időn keresztül kifejtett eredményes tevékenységért; az ifjúság testedzésének 
és a diáksportnak az eredményességéért, fejlesztéséért; a kiemelkedő nemzetközi eredményt 
elért sportolók és a felkészítésükben közreműködő sportszakemberek elismeréséért, valamint 
a testneveléssel és sporttal foglalkozó társadalmi szervezetekben dolgozó, a testnevelés és 
sport érdekében hosszabb időn át példamutatóan eredményes tevékenységet végző  
személyeknek, sportszervezeteknek a  kitüntetésére alapított díj. 

(2) A kitüntetés képzőművészeti kivitelezésű kisplakett, amelynek egyik oldalán a díj 
megnevezése, míg a másik oldalán Pestszentlőrinc-Pestszentimre címere, valamint a 
kitüntetés adományozásának éve található. A kitüntetésből évente 3 db adható. A 
kitüntetéssel egy személy esetén a Művelődésért díj és a Gondoskodás az Emberért díjjal 
azonos összeg jár. A kitüntetéssel járó díszes kivitelezésű oklevelet a polgármester írja alá, 
amely oklevél tartalmazza a kitüntetett nevét, kiállítás keltét, valamint az oklevél számát. 

(3) A „Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Sportérdemérem” díj odaítélésére az Ifjúsági és 
Sportbizottság tesz javaslatot és készít előterjesztést a Képviselő-testület ülésére. 
2. § Az egységes szerkezetű rendelet 3. § (1) bekezdéséből az alábbi szövegrész törlésre 

kerül: 
„..a sport munkában, a nemzetközi sporttevékenységben kiemelkedő teljesítményt nyújtó..” 
3. § Az egységes szerkezetű rendelet  jelenlegi V. fejezetének számozása VI. számozásra 

változik. 
4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályosak. 

B u d a p e s t ,  2000. december 15. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 
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I n d o k o l á s 

A kerületben élő, sportban kiemelkedő tevékenységet végző, eredményeikkel a hazai 
élsport kiemelkedő sportolóinak, csapatoknak, közösségeknek, edzőknek, sportvezetőknek 
hazai és világviszonylatban, világversenyeken elért teljesítményét, eredményeit kívánja 
önkormányzatunk a most alapított kitüntetéssel elismerni. 

1. §-hoz: A kitüntetés elnevezését, odaítélésének feltételeit és az elismerés tárgyi és anyagai 
feltételeit határozta meg a jelen rendelkezés. 

Szabályozásra került a kitüntetéssel kapcsolatos előterjesztés is. 
2-3. §-hoz: A korábbi rendelet változásait tartalmazza. 
4. §-hoz: A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

B u d a p e s t ,  2000. december 15. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 
 
A rendelet kihírdetésének dátuma: 2000. december 19. 
 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                 j e g y z ő 
 
 


