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16/2001. (V. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

A helyi kitüntetésekről szóló – 4/2001. (I. 30.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 42/2000. (XII. 19.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 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 

A többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzat 
Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja. 

1. § A hivatkozott rendelet az alábbi VI. fejezettel egészül ki. 

VI. fejezet 

“Kerületért” Polgármesteri Elismerő Oklevél 

6. § (1) Az oklevél azon személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj, akiknek a 
kerület érdekében kifejtett értékes tevékenységének elismerésére nem biztosított a lehetőség  
az előző fejezetekben meghatározott kitüntetésekkel.  

(2) A kitüntetés a kerület címerével ékesített díszes kivitelű oklevél, amelyet a 
polgármester ír alá. Az oklevél tartalmazza a kitüntetett nevét, a kiállítás keltét, az oklevél 
számát.  A “Kerületért” Polgármesteri Elismerő Oklevélből évente 5 db. adható. Az 
Elismerő Oklevéllel személyenként, illetve közösségenként  a jelen rendelet 1.§. (1) 
bekezdés c./ pontjában meghatározott összeg  50%-ának megfelelő Ft összegű pénzjutalom 
jár. 

(3) A “Kerületért” Polgármesteri Elismerő Oklevél odaítéléséről a kerület polgármestere a 
Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság javaslatának figyelembevételével  dönt, a 
hozzá eljuttatott  javaslatok alapján. A javaslatokat írásban a polgármesteri titkárságra kell 
eljuttatni, a kitüntetés átadását megelőző 60 nappal. 

(4) A “Kerületért” Polgármesteri Elismerő Oklevél átadására a többi kerületi kitüntetés 
átadásával egy időben kerül sor, először 2002. évben. 
2. § A módosított rendelet jelenlegi VI. fejezet számozása VII. fejezetre változik. Ezzel 

egyidejűleg a jelenlegi 6. § számozásától a §-ok számozása eggyel emelkedik. 
3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  

(2) A rendelet jelen módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 
B u d a p e s t ,  2001. május 17. 

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 

Az önkormányzati kitüntetésekkel kapcsolatos előkészítések során ismét felvetődött, hogy a 
jelenlegi kitüntetési rendszerbe nem minden kerületünkért tevő személyt és közösséget 
részesíthetünk elismerésben. Ennek érdekében szükséges egy újabb elismerési forma 
létrehozása, amely a “Kerületért” Polgármesteri Elismerő Oklevél.  

A rendelet tartalmazza az elismerésre vonatkozó előírásokat. 

B u d a p e s t ,  2001. május 17. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 
 


