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20/2004. (IV. 30.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

A helyi kitüntetésekről szóló – 46/2002. (XII. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel , 5/2002. (II. 5.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel, 16/2001. (V. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel, 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 
 
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 az 5/2002. (II. 5.), a 
16/2001. (V. 22.), a 4/2001. (I. 30.), a 42/2000. (XII. 19.), a 49/1998. (XII. 22.), a 11/1996. 
(V. 09.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X. 
12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletet. 

1. § Az I. fejezet 1. § rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

I. fejezet 

„Pestszentlőrinc-Pestszentimre Díszpolgára” 

1. § (1) „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Díszpolgára” kitüntetés és elismerő cím egy 
életpálya kiemelkedő értékű teljesítményéért, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó 
tevékenységért adható – posthumus esetben is. 

(2) A kitüntetés képzőművészeti kivitelezésű nagyplakett, a kitüntetésre és a 
kitüntetettre vonatkozó felirattal. 

(3) A „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Díszpolgára” kitüntetésből évente 1 db adható. 
(4) A kitüntetéssel együtt jár: 

a) arany pecsétgyűrű - kb. 20 gr 14 karát - a kitüntetésre vonatkozó felirattal, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre címerével, a díszpolgári felirat és a kitüntetés évének 
feltüntetésével, 

b) díszes kivitelű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét, a kiállítás keltét, az 
oklevél számát. Az oklevelet a polgármester írja alá. 

c) 500 eFt pénzjutalom. 
(5) A „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Díszpolgára” címmel járó kedvezmények: 

a) Teljes körű adómentesség az önkormányzat Képviselő-testülete által a helyi adókra 
vonatkozó önkormányzati rendeletben megállapított helyi adók tekintetében. 

b) Meghívás az önkormányzat által szervezett valamennyi ünnepségre és 
rendezvényre. 

c) Önkormányzati intézmények rendezvényeinek térítésmentes látogatása. 
d) Saját halottá nyilvánítás, illetve díszsírhely és sírkő biztosítása, és annak 

megváltása a hazai temetőben. 
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(6) Posthumus kitüntetés esetében az adókedvezmény visszamenőleges hatállyal nem 
biztosítható. 

2. § Az alaprendelet 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

II. fejezet 

“Pro Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre” 

2. § (1) „Pro Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre” kitüntetés egy időszak kiemelkedő 
eredményességű maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységért adható egyéni 
teljesítményért, illetve alkotói munkaközösségek részére. 

(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.  

(3) A kitüntetésből évente 3 db adható.  
(4) A kitüntetéssel együtt jár: 

a) személyenként a jelen rendelet 1. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott 
összeg 80%-nak megfelelő forint összegű pénzjutalom, 

b) díszes kivitelezésű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét, illetve alkotói 
közösség névsorát, a kiállítás keltét, valamint az oklevél számát. Az oklevelet a 
polgármester írja alá. 
(5) A„Pro Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre” díjjal együtt járó kedvezmény: 

-rendszeres meghívás az önkormányzat által szervezett rendezvényekre és 
ünnepségekre. 

3. § Az alaprendelet az alábbi új III. fejezettel egészül ki: 

III. fejezet    

“Pestszentlőrinc-Pestszentimre Kerületért Díj” 

3. § (1) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Kerületért Díj” kitüntetés a kerület fejlődésének, jó 
hírnevének elősegítéséért végzett teljesítményért olyan személy illetve közösség részére 
adható, aki nem kerületi lakos vagy nem kerületi bejegyzésű szervezet. 

(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. 

(3) A kitüntetésből évente 2 db adható. 
(4) A kitüntetéssel együtt jár:  

a) A kitüntetéssel személyenként a jelen rendelet 1. § (4) bekezdés c) pontjában 
meghatározott összeg 70%-nak megfelelő forint összegű pénzjutalom jár. 

b) díszes kivitelezésű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét, illetve alkotói 
közösség névsorát, a kiállítás keltét, valamint az oklevél számát. Az oklevelet a 
polgármester írja alá. 

 
4. § (1) A III. fejezet sorszáma IV. fejezetre, az eredeti  3. § számozása 4. §-ra  változik.  

(2) Az  alaprendelet eredeti 3. § rendelkezései helyébe az alábbi szabályozás lép: 
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IV. fejezet 

„Művelődésért díj” 

4. § (1) Az óvodai, iskolai és intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás 
területén, a művészeti alkotó munkában, a közművelődési munkában, az ifjúság 
művelődéséért végzett munkában, az előadó-művészet területén, a közművelődés korszerű 
formáinak és módszereinek kidolgozásában, Pestszentlőrinc-Pestszentimre kulturális 
felemelkedéséért jelentős tevékenységet kifejtő személyek vagy közösségek 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.  

(3) A kitüntetésből évente 6 db adható.  
(4) A kitüntetéssel együtt jár: 

a) személyenként a jelen rendelet 1. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott 
összeg 60%-nak megfelelő forint összegű pénzjutalom,  

b) díszes kivitelezésű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét, kiállítás keltét, 
valamint az oklevél számát. Az oklevelet a polgármester írja alá. 
(5) A „Művelődésért díj” odaítélésére a beérkezett anyagok alapján az Oktatási, 

Közművelődési és Sport Bizottság tesz javaslatot a Képviselő-testület ülésére.  
5. § (1) A IV. fejezet sorszáma V. fejezetre, az eredeti  4. § számozása 5. §-ra  változik.  

(2) Az alaprendelet eredeti 4. § rendelkezései helyébe az alábbi szabályozás lép: 

V. fejezet 

„Gondoskodás az emberért díj” 

5. § (1) A kerület egészségügyi és szociális ellátásában, valamint a környezetvédelem 
területén, a kerületben élő lakosokért kiemelkedő tevékenységet végző, vagy e tevékenységet 
kiemelkedő módon elősegítő, támogató személyek és közösségek 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.  

(3) A kitüntetésből évente 4 db adható. 
(4) A kitüntetéssel együtt jár: 

a) személyenként a jelen rendelet 1. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott 
összeg 60%-nak megfelelő forint összegű pénzjutalom jár.  

b) díszes kivitelezésű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét, kiállítás keltét, 
valamint az oklevél számát. Az oklevelet a polgármester írja alá. 
(5) A „Gondoskodás az emberért” díj odaítélésére a beérkezett anyagok alapján 

Szociális Bizottság, és/vagy az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság tesz 
javaslatot a Képviselő-testület ülésére. 

6. § (1) Az V. fejezet sorszáma VI. fejezetre, az eredeti 5. § számozása 6. §-ra  változik.  
(2) Az  alaprendelet eredeti 5. § rendelkezései helyébe az alábbi szabályozás lép: 
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VI. fejezet 

„Pestszentlőrinc-Pestszentimre Sportérdemérem” 

6. § (1) A kitüntetés a testnevelés és a 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 felkészítésükben közreműködő sportszakemberek 
elismeréséért,a testneveléssel és sporttal foglalkozó társadalmi szervezetekben dolgozó, 
hosszabb időn át példamutatóan eredményes tevékenységet végző személyeknek, 
sportszervezeteknek  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.  

(3) A kitüntetésből évente 2 db adható.  
(4) A kitüntetéssel együtt jár: 
a) személyenként a jelen rendelet 1. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott összeg 

60%-nak megfelelő forint összegű pénzjutalom, 
b) díszes kivitelezésű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét, a kiállítás keltét és 

az oklevél számát. Az oklevelet a polgármester írja alá. 
(5) A „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Sportérdemérem” díj odaítélésére a beérkezett 

anyagok alapján az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tesz javaslatot a 
Képviselő testület ülésére. 

7. § (1) Az VI. fejezet sorszáma VII. fejezetre, az eredeti 6. § számozása 7. §-ra változik.  
(2) Az alaprendelet eredeti 6. § rendelkezései helyébe az alábbi szabályozás lép: 

VII. fejezet 

“Kerületért Polgármesteri Elismerő Oklevél” 

7. § (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. 
(3) A Kerületért Polgármesteri Elismerő Oklevélből évente 20 db adható. 
(4) A kitüntetéssel együtt jár: 

a) személyenként, illetve közösségenként a jelen rendelet 1. § (4) bekezdés c) 
pontjában meghatározott összeg 50%-ának megfelelő forint összegű pénzjutalom, 

b) díszes kivitelezésű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét, a kiállítás keltét 
és az oklevél számát. Az oklevelet a polgármester írja alá. 

8. § Az alaprendelet az alábbi új 8. §-sal egészül ki, az eredeti 7. § számozása 19. § 
számozásra módosul. 
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8. § (1) A ”Kerületért Polgármesteri Elismerő Oklevél” odaítéléséről a kerület 
polgármestere a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság javaslatának 
figyelembevételével dönt, a hozzá eljuttatott javaslatok alapján. Önkormányzati intézményben 
dolgozó közalkalmazott személy esetében ki kell kérni az intézményvezető és a szakmai 
munkaközösség véleményét. 

A javaslatokat írásban a polgármesteri titkárságra kell eljuttatni a kitüntetés átadását 
megelőző 60 nappal. 

(2) A „Kerületért Polgármesteri Elismerő Oklevél” átadására – a kivételes esetektől 
eltekintve – a többi kerületi kitüntetés átadásával egy időben, illetve a közalkalmazottak 
esetében a szakmai elismerésekkel egy időben kerül sor. 

9. § Az alaprendelet az alábbi új fejezettel és új 9. §-sal egészül ki, az alábbiak szerint:  

 VIII. fejezet  

“ A Kerület Tanítója” elismerő cím 

“ A Kerület Tanára” elismerő cím 

“ A Kerület Óvónője” elismerő cím 

9. § (1) A “ Kerület Tanítója”, “A Kerület Tanára”, A Kerület Óvónője” elismerő cím a 
gyermekek, a tanulóifjúság nevelése-oktatása érdekében legalább tíz éven át kerületben 
végzett, elismerésre méltó tanítói, tanári, óvoda-pedagógusi szakmai tevékenységért 
személyeknek alapított díj. 

(2) A kitüntetés a kerület címerével ékesített díszes kivitelű oklevél. 
(3)“A Kerület Tanítója, “A Kerület Tanára” és “A kerület Óvónője” elismerő címből 

évente összesen 21 db adható. 
(4) A kitüntetéssel együtt jár: 

a) személyenként a jelen rendelet 1. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott 
összeg 50%-nak megfelelő forint összegű pénzjutalom, 

b) díszes kivitelezésű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét, a kiállítás keltét 
és az oklevél számát. Az oklevelet a polgármester írja alá. 

10. § Az alaprendelet az alábbi új 10. §-sal egészül ki:  
10. § (1) A jelen rendelet 9.§ (1) bekezdésében meghatározott elismerő címre a javaslatokat 

írásban a polgármesteri titkárságra kell eljuttatni, a kitüntetés átadását megelőző 60 napon 
belül. A javaslatok előkészítésére a polgármester 5 fős bizottságot kér fel. A cím odaítéléséről 
az OKSB véleményét kikérve a Képviselő-testület dönt. 

(2) A címek átadására a Pedagógusnap alkalmából rendezett kerületi ünnepség 
keretében először 2004. évben kerül sor. 

11. § Az alaprendelet az alábbi új fejezettel és új 11. §-sal egészül ki: 
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IX. fejezet  

“A Kerület Szociális Gondozója” elismerő cím 

11. § (1) “A Kerület Szociális Gondozója” elismerő cím a legalább tíz éven át a kerületben 
végzett elismerésre méltó gondozói tevékenységért, személynek alapított díj. 

(2) A kitüntetés a kerület címerével ékesített díszes kivitelű oklevél. 
(3) „A Kerületi Szociális Gondozója” elismerő címből évente összesen 2 db adható. 
(4) A kitüntetéssel együtt jár: 

a) személyenként a jelen rendelet 1. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott 
összeg 50%-nak megfelelő Ft összegű pénzjutalom, 

b) díszes kivitelezésű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét, a kiállítás keltét 
és az oklevél számát. Az oklevelet a polgármester írja alá. 

12. § Az alaprendelet az alábbi új 12. §-sal egészül ki : 
12. § (1) A jelen rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott elismerő címre a 

javaslatokat írásban a polgármesteri titkárságra kell eljuttatni, a kitüntetés átadását megelőző 
60 napon belül. A javaslatok előkészítésére a polgármester 5 fős bizottságot kér fel. A cím 
odaítéléséről az SZB véleményét kikérve a Képviselő-testület dönt. 

(2) A cím átadására a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett kerületi ünnepség 
keretében először 2004. évben kerül sor. 

13. § Az alaprendelet az alábbi új fejezettel és 13. §-sal egészül ki: 

X. fejezet  

“Kerületi Családokért és Gyermekekért” díj 

13. § (1) A “Kerületi Családokért és Gyermekekért” díj legalább tíz éven át a kerületi  
bölcsődei feladatok ellátásában, illetve család és gyermekgondozásban végzett, elismerésre 
méltó szakmai tevékenységért személyeknek alapított díj. 

(2) A kitüntetés a kerület címerével ékesített díszes kivitelű oklevél. amelyet a 
polgármester ír alá. Az oklevél tartalmazza a kitüntetett nevét, a kiállítás keltét és az 
oklevél számát. 

(3) A “Kerületi Családokért és Gyermekekért” elismerő címből évente összesen 5 db 
adható. 

(4) A kitüntetéssel együtt jár: 
a) személyenként a jelen rendelet 1. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott 

összeg 50% -nak megfelelő forint összegű pénzjutalom,  
b) díszes kivitelezésű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét, a kiállítás keltét 

és az oklevél számát. Az oklevelet a polgármester írja alá. 
14. § Az alaprendelet az alábbi új 14. §-sal egészül ki: 
14. § (1) A jelen rendelet 13.§ (1) bekezdésében meghatározott  elismerő címre a 

javaslatokat írásban a polgármesteri titkárságra kell eljuttatni, a kitüntetés átadását megelőző 
60 napon belül. A javaslatok előkészítésére a polgármester 5 fős bizottságot kér fel. A cím 
odaítéléséről az SZB véleményét kikérve, a Képviselő-testület dönt. 

(2) A címek átadására a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett kerületi ünnepség 
keretében először 2004. évben kerül sor. 
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15. § Az alaprendelet az alábbi új fejezettel és új 15. §-sal  egészül ki : 

XI. fejezet 

“Semmelweis Díj”   

15. § (1) A “Semmelweis Díj” elismerés legalább tíz éven át a kerületi egészségügyi 
feladatok ellátásában végzett, elismerésre méltó szakmai tevékenységért, személyeknek 
alapított díj. 

(2) A kitüntetés a kerület címerével ékesített díszes kivitelű emléklap, amelyet a 
polgármester ír alá. Az emléklap tartalmazza a kitüntetett nevét, a kiállítás keltét és az 
emléklap számát. 

(3) A “ Semmelweis Díj” elismerésből évente összesen 6 db adható. 
(4) A kitüntetéssel együtt jár: 

a) személyenként a jelen rendelet 1. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott 
összeg 50%-nak megfelelő forint összegű pénzjutalom, 

b) A díszes emléklap tartalmazza a kitüntetett nevét, a kiállítás keltét és az emléklap 
számát. Az emléklapot a polgármester írja alá. 

16. § Az alaprendelet az alábbi új 16. §-sal egészül ki : 
16. § (1) A jelen rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározott elismerésre a javaslatokat 

írásban a polgármesteri titkárságra kell eljuttatni, a kitüntetés átadását megelőző 60 napon 
belül. A javaslatok előkészítésére a polgármester 5 fős bizottságot kér fel. A cím odaítéléséről 
az EKB véleményét kikérve, a Képviselő-testület dönt. 

(2) A címek átadására a Semmelweis Nap alkalmából rendezett kerületi ünnepség 
keretében először 2004. évben kerül sor. 

17. § Az alaprendelet az alábbi új fejezettel és új 17. §-sal egészül ki: 

XII. fejezet  

“Kiváló Közszolgálatért”   

17. § (1) A “Kiváló Közszolgálatért” elismerés legalább tíz éven át a kerületi 
közszolgáltatási feladatellátásban végzett, elismerésre méltó tevékenységért, személyeknek 
alapított díj. 

(2) A kitüntetés a kerület címerével ékesített díszes kivitelű oklevél 
(3) A “ Kiváló Közszolgálatért” elismerésből évente összesen 10 db adható. 
(4) A kitüntetéssel együtt jár: 

a) személyenként a jelen rendelet 1. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott 
összeg 20%-nak megfelelő forint összegű pénzjutalom, 

b) díszes kivitelezésű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét, a kiállítás keltét 
és az oklevél számát. Az oklevelet a polgármester írja alá. 

18. § Az alaprendelet az alábbi új 18. §-sal egészül ki: 
18. § (1) A jelen rendelet 17.§ (1) bekezdésében meghatározott elismerésre a javaslatokat 

írásban a polgármesteri titkárságra kell eljuttatni, a kitüntetés átadását megelőző 60 napon 
belül. A javaslatok előkészítésére a polgármester 5 fős bizottságot kér fel. A cím odaítéléséről 
az EKB, az OKSB és az SZB véleményét kikérve, a Képviselő-testület dönt. 
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(2) A címek átadására a szakmai napokon, először 2004. évben kerül sor. 
19. § Az alaprendelet eredeti VII. fejezetének számozása XIII. fejezetre módosul az alábbi 

szövegezéssel: 

XIII. fejezet  

Általános rendelkezések 

20. § (1) Az alaprendelet eredeti 7. § számozása 19. §-ra, 8. § számozása 20. §-ra, 9. § 
számozása 21. §-ra, 10. § számozása 22. §-ra, 11. § számozása 23. §-ra, 12. § számozása 24. 
§-ra, 13. § számozása 25. §-ra módosul. 

(2) Az alaprendelet eredeti 7. § (2) bekezdése az alábbi szövegre módosul: 
A jelen rendeletben meghatározott valamennyi elismerés esetében a polgármester készít 

előterjesztést a testület elé.  
(3) Az alaprendelet eredeti 7. § az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki: 
A jelen rendelet 1.,2. és 3. §-ában meghatározott díj esetében a Képviselő-testület 

döntése előtt a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság véleményét kell kikérni. A 
beérkezett javaslatokról a polgármester a szakbizottságokat tájékoztatja. 

(4) Az alaprendelet eredeti 7. § az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki, az eredeti (3) 
bekezdés számozása (5) bekezdésre, az eredeti (4) bekezdés számozása (6) bekezdésre 
változik: A polgármester a „Kerületért Polgármesteri Elismerő Oklevél” felterjesztésének, 
átadásának eljárási rendjét a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság véleményének 
ismeretében saját hatáskörben szabályozza. 

20. § (1) Az alaprendelet eredeti 8. § az alábbi új (7) bekezdéssel egészül ki: 
(7) Egy adott évben egy személy, illetve egy kollektíva csak egy díjban részesülhet.  
(2) Az alaprendelet eredeti 8. § az alábbi új (8) bekezdéssel egészül ki:  
(8) Ugyanaz a személy vagy kollektíva csak 5 év eltelte után részesíthető ismételten 

ugyanabban az elismerésben. 
(3) Az alaprendelet eredeti 8. § az alábbi új (9) bekezdéssel egészül ki:  
(9) Kitüntetett személy vagy kollektíva egymást követő esztendőben nem részesülhet 

kitüntetésben. 
21. § (1) Az alaprendelet eredeti 9.§ (1) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:  
Az I-VI. fejezetben szereplő díjak átadására – kivételes, egyedi eseteket leszámítva – a 

március 15-i nemzeti ünnep alkalmával rendezett kerületi ünnepség keretében kerül sor. 
(2) Az alaprendelet eredeti 10. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A kitüntetettek névsorát a Városkép újságban, a TV 18 helyi televízió műsorában és az 
önkormányzat internetes honlapján közzé kell tenni, és gondoskodni kell az esemény 
megfelelő dokumentálásáról és archiválásáról. 

Záró rendelkezések 

22. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján léphatályba.  
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az alaprendelet eredeti 12. § (2) 

bekezdése hatályát veszti. 
(3) Az alaprendelet jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban 

vannak. 
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Budapest, 2004. április 29. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

Indokolás 

1. §-hoz: A kerület legmagasabb kitüntetési címénél változtatni kellett az kitüntetésért járó 
összeget és a jogharmonizációval összefüggő szerkesztési változtatások kerültek átvezetésre.  

2. §-hoz: Ebben a szakaszban megfogalmazott kitüntetésnél a jövőben lehetőség van alkotói 
közösségek munkájának elismerésére is. 

3. § -hoz: Egy új kitüntetési címet tartalmaz, részletesen meghatározva az adományozás 
feltételeit. 

4. §-hoz: Az adható kitüntetési számok változása és a szerkesztési módosítások miatt vált 
szükségessé az új szabályozás. 

5. §-hoz: Az adható kitüntetési számok változása és a szerkesztési módosítások miatt vált 
szükségessé az új szabályozás. 

6. §-hoz: Az adható kitüntetési számok változása és a szerkesztési módosítások miatt vált 
szükségessé az új szabályozás. 

7. §-hoz: Az adható kitüntetési számok változása és a szerkesztési módosítások miatt vált 
szükségessé az új szabályozás. 

8. §-hoz: Kibővült az elismerésben részesíthetők köre. Az előkészítésre vonatkozó új 
rendelkezéseket tartalmazza ez a szakasz. 

9-10. §-hoz: Új elismerési formákat „A Kerület Tanítója”, „A Kerület Tanára” és „A 
kerület Óvónője” díjak leírását és azok adományázásának szabályait tartalmazza. 

11-12. §-hoz: A „Kerület Szociális Gondozója” új kitüntetést és annak adományázási 
szabályait tartalmazza. 

13-14. §-hoz: A „Kerületi Családokért és a Gyermekekért” kitüntetést és annak 
adományázási szabályait tartalmazza. 

15-16. §-hoz: A „Semmelweis Díj” kitüntetést és annak adományozási szabályait 
tartalmazza. 

17-18. §-hoz: A „Kiváló Közszolgálatért” új kitüntetést és annak adományozási rendjét 
szabályozza. 

19-21. §-hoz: Az általános rendelkezések módosításait tartalmazza. 
22. §-hoz: A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 

Budapest, 2004. április 29. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. Dr. Mester László s.k. 
j e g y z ő polgármester 

 
A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. április 30. 
 
 

    Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
                                   jegyző 
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