
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testületének

3/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete
a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról

Budapest  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  az  Alaptörvény  32.  cikkének  (2)  bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói 
hatáskörében,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  i)  pontjában  meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 1. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

A kitüntetéssel együtt jár:
„c) a mindenkori minimálbér tízszeresének megfelelő forint összegű pénzjutalom.”

2. § (1) A Rendelet VII. Fejezete helyébe a következő Fejezet lép:

„Mi Szívügyünk 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 mi szívügyünk emblémával és a kerület címerével ékesített díszes 
kivitelű oklevél,

(3) ) A Mi Szívügyünk Elismerő Oklevélből évente 7 db adható, 5 db személy, 2 db 
közösség részére.

(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 vagy 
– kivételes esetben a polgármester döntése alapján a pénzösszeggel egyenértékű tárgyi 
ajándék  –  Pestszentlőrinc-Pestszentimre  címerével és  az  elismerés  évének 
feltüntetésével,

b) díszes kivitelezésű kisplasztika, amelynek egyik oldalán az elnevezés és a dátum, a 
másik oldalán a mi szívügyünk embléma található, illetve oklevél, amely tartalmazza a 
kitüntetett nevét, a kiállítás keltét és az oklevél számát. Az oklevelet a polgármester írja 
alá.

8. §  A „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” odaítéléséről  a kerület  polgármestere dönt a 
szakmailag illetékes bizottság javaslatának figyelembevételével, a hozzá eljuttatott javaslatok 
alapján.

A javaslatokat írásban a Polgármesteri Titkárságra kell eljuttatni.”

3.§ A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(2)  A  kitüntetés  a  mi  szívügyünk  emblémával  és  a  kerület  címerével  ékesített  díszes 

kivitelű oklevél.”

4. § (1) Rendelet IX. fejezetének címében „A Kerület Óvónője” szövegrész helyébe 
„A Kerület Óvodapedagógusa” szövegrész lép.



(2) A Rendelet 10. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A „Kerület Tanítója”, a „Kerület Tanára”, a „Kerület Óvodapedagógusa”, a „Kerület 

Fiatal Pedagógusa” elismerő cím a gyermekek, a tanulóifjúság nevelése-oktatása terén és a 
kerület érdekében legalább 10 éven át a kerületben végzett, 35 év alatti pályakezdők esetén 
legalább  egy  intézményben  öt  évet  eltöltött,  elismerésre  méltó  tanítói,  tanári,  óvoda-
pedagógusi szakmai tevékenységért dolgozó személyek részére alapított díj.”

(3) A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)  A  kitüntetés  a  mi  szívügyünk  emblémával  és  a  kerület  címerével  ékesített  díszes 

kivitelű oklevél.”

(4) A Rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3)  „A Kerület  Tanítója,”  „A Kerület  Tanára,”  „A Kerület  Óvodapedagógusa”  és  a 

„Kerület Fiatal Pedagógusa” elismerő címből évente összesen 10 db adható.”

5. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § (1) E rendelet 10. § (1) bekezdésében meghatározott elismerő címre a javaslatokat 

írásban a polgármesteri titkárságra kell eljuttatni, a kitüntetés átadását megelőző 45. napig. A 
javaslatok  előkészítésére  a  polgármester  5  fős  bizottságot  kér  fel,  melynek  tagjait  az 
óvodavezetők  munkaközösségének  képviseletében  2  fő,  az  iskolaigazgatók 
munkaközösségének képviseletében 2 fő és a kerület szülői szervezetének képviseletében 1 fő 
alkotják.  A  cím  odaítéléséről  az  Oktatási,  Közművelődési,  Sport  és  Ifjúsági  Bizottság 
véleményét kikérve a Képviselő-testület dönt.

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

6. §. A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) E rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott elismerő címre a javaslatokat 

írásban a polgármesteri titkárságra kell eljuttatni, a kitüntetés átadását megelőző 45. napig. A 
javaslatok  előkészítésére  a  polgármester  5  fős  bizottságot  kér  fel.  A  bizottság  tagjait  a 
bölcsődék képviseletében 2 fő, a szociális terület képviseletében 1 fő, a szülők képviseletében 
1 fő és a nyugdíjasok képviseletében 1 fő alkotja. A cím odaítéléséről a Népjóléti Bizottság 
véleményét kikérve a Képviselő-testület dönt.

(2) A címek átadására a Szociális  Munka Napja alkalmából  rendezett  kerületi  ünnepség 
keretében kerül sor.”

7. § A Rendelet 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  §  (1)  A  jelen  rendelet  14.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott   elismerő  címre  a 

javaslatokat írásban a polgármesteri titkárságra kell eljuttatni, a kitüntetés átadását megelőző 
45.  napig.  A  javaslatok  előkészítésére  a  polgármester  5  fős  bizottságot  kér  fel.  A  cím 
odaítéléséről a Népjóléti Bizottság véleményét kikérve, a Képviselő-testület dönt.

(2)  A  címek  átadására  a  Bölcsődék  Napja  alkalmából  rendezett  kerületi  ünnepség 
keretében kerül sor.”

8. § (1)A Rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„(1)  A  „Semmelweis  Díj”  elismerés  legalább  tizenöt  éven  át  a  kerületi  egészségügyi 

feladatok  ellátásában  végzett,  elismerésre  méltó  szakmai  tevékenységért,  személyeknek 
alapított díj.”

(2) A Rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép
„(2)  A  kitüntetés  a  mi  szívügyünk  emblémával  és  a  kerület  címerével  ékesített  díszes 

kivitelű oklevél. Az emléklap tartalmazza a kitüntetett nevét, a kiállítás keltét és az emléklap 
számát.”
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9. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.  (1)  §  E  rendelet  16.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  elismerésre  a  javaslatokat 

írásban a polgármesteri titkárságra kell eljuttatni, a kitüntetés átadását megelőző 45. napig. A 
javaslatok előkészítésére a polgármester 5 fős bizottságot kér fel, melynek tagjait az ápolók 
képviseletében 2 fő, az orvosok képviseletében 2 fő és 1 fő köztisztviselő alkotja.  A cím 
odaítéléséről a Népjóléti Bizottság véleményét kikérve, a Képviselő-testület dönt.

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

10. § (1) A Rendelet XIII. Fejezete helyébe a következő Fejezet lép:

„Lónyay Menyhért-díj”

18. § (1) A „Lónyay Menyhért díj” elismerés legalább tíz éven át a kerületi közszolgáltatási  
feladatellátásban végzett, elismerésre méltó tevékenységért, személyeknek alapított díj.

(2)  A kitüntetés  a  mi  szívügyünk  emblémával  és  a  kerület  címerével  ékesített  díszes 
kivitelű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét, kiállítás keltét és az oklevél számát. 
Az oklevelet a polgármester írja alá.

(3) A „Lónyay Menyhért díj” elismerésből évente összesen 5 db adható.
(4) A kitüntetéssel együtt jár:

a)  személyenként  a  jelen  rendelet  1.  §  (4)  bekezdés  c)  pontjában  meghatározott 
összeg 30 %-nak megfelelő forint összegű pénzjutalom, és aranygyűrű

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

19. § (1) E rendelet 18. § (1) bekezdésében meghatározott elismerésre a javaslatokat írásban 
a  polgármesteri  titkárságra  kell  eljuttatni,  a  kitüntetés  átadását  megelőző  45.  napig.  A 
javaslatok  előkészítésére  a  polgármester  5  fős  bizottságot  kér  fel.  A  cím  odaítéléséről  a 
szakmailag illetékes bizottság véleményét kikérve, a Képviselő-testület dönt.
(2) A címek átadására a köztisztviselők napja alkalmából kerül sor”

11.  §  A  Rendelet  kiegészül  az  alábbi  XIV.  fejezettel  és  a  hozzátartozó  20.  §-sal,  ezzel 
egyidejűleg a korábbi XIV. fejezet számozása XV. fejezetre, a korábbi 20. § számozása 21. §-
ra, a korábbi 21. § számozása 22. §-ra, a korábbi 22. § számozása 23. §-ra, a korábbi 24. § 
számozása 25. §-ra, a korábbi 25. § számozása 26. §-ra, a korábbi 26. § számozása 27. §-ra 
módosul.

„Kerületünk Fiatal Tehetsége” elismerő cím

„20.§  (1)  A  „Kerületünk  Fiatal  Tehetsége”  elismerő  cím  legalább  2  éve  a  kerületben 
tevékenykedő, maximum 30. életévét betöltött –kultúra, sport, tudomány, művészet- területén 
nemzetközileg, országosan vagy a kerületünkben elismert fiatalok részére alapított cím. 

(2) A elismerésből évente 2 db adható.
(3) A elismeréssel együtt jár: 

a) személyenként a jelen rendelet 1. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott összeg 30 
%-nak megfelelő forint összegű pénzjutalom,

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

c)  díszes  kivitelezésű  kisplasztika,  amelynek  egyik  oldalán  a  elismerés  elnevezése, 
dátum, a másik oldalán a kerület címere és a „Mi szívügyünk” embléma található.
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(4) A cím odaítéléséről az Oktatási,  Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság javaslata 
alapján a Képviselő-testület dönt.

(5) Az elismerés átadására – kivételes, egyedi eseteket leszámítva - a március 15-i nemzeti 
ünnep alkalmával rendezett kerületi ünnepség keretében kerül sor. 
Az elismerésre javaslatot tehetnek a rendelet 21. § (1) bekezdésben felsorolt személyek és 
szervezetek. 
Az elismerésre a javaslatokat írásban a polgármesteri titkárságra kell eljuttatni, a kitüntetés 
átadását megelőző 45. napig.”

12. § (1) A Rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Önkormányzat által alapított valamennyi kitüntetésre javaslatot tehetnek részletes 

indoklással: 
- a kerületben megválasztott országgyűlési képviselők,
- valamennyi önkormányzati képviselő,
- a kerületi Képviselő-testület bizottságai,
- a kerületi  székhelyű és bejegyzett  társaság,  szervezet,  egyesület  bejegyzett  párt  helyi 

szervezete,
- intézmények 
- a Polgármesteri Hivatal tisztségviselői és irodavezetői
- az intézmények szakmai munkaközösségei.

A javaslatokat a szakirodán kell leadni a kitüntetés átadása előtt legalább 45 nappal, kivétel a 
VII. és a VIII. fejezetben szabályozott kitüntetés, ahol a határidő 30 nap. 

(2) A Rendelet 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4)  A  polgármester  a  „Mi  Szívügyünk  Elismerő  Oklevél”  felterjesztésének,  átadásának 
eljárási rendjét saját hatáskörben szabályozza.

13. § A Rendelet 21. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A kitüntetést külföldi állampolgár is kaphatja.”

14. § A Rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kitüntetéseket az önkormányzat által szervezett rendezvényeken, ünnepélyes keretek 

között kell átadni. Az I-IV. fejezetben szereplő díjak átadására – kivételes, egyedi eseteket 
leszámítva – a március 15-i nemzeti ünnep alkalmával rendezett kerületi ünnepség keretében 
kerül  sor,  az  V.-VII.  fejezetben  szereplő  díjak  átadására  –  kivételes,  egyedi  eseteket 
leszámítva – az október 23-i nemzeti ünnep alkalmával rendezett kerületi ünnepség keretében 
kerül sor.”

15. § A Rendelet  2.  § (3) bekezdésében és 3.  § (3) bekezdésében a „3 db” szövegrész 
helyébe a „2 db” szöveg; 4. § (3) bekezdésében a „6 db” szövegrész helyébe a „3 db” szöveg; 
5. § (4) bekezdés a) pontjában a „60 %-nak” szövegrész helyébe az „50%-nak” szöveg; 7. § 
(2) bekezdésében a „kerület címerével” szövegrész helyébe a „mi szívügyünk emblémával és 
a kerület címerével” szöveg; 14. § (3) bekezdésében az „5 db” szövegrész helyébe a „3 db” 
szöveg;  16.  §  (3) bekezdésében a „6 db” szövegrész helyébe  a „3 db” szöveg;  18.  §  (3) 
bekezdésében  a  „Kiváló  Közszolgálatért”  szövegrész  helyébe  a  „Lónyay  Menyhért-díj” 
szöveg,  a  „10  db”  szövegrész  helyébe  az  „5  db”  szöveg;  20.  §  (1)  bekezdésében  a 
„Polgármesteri  Titkárságon”  szövegrész  helyébe  a  „szakirodán”  szöveg,  a  „60  nappal” 
szövegrész helyébe a „45 nappal” szöveg, 20. § (4) bekezdésében a „Kerületért Polgármesteri 
Elismerő Oklevél” szövegrész helyébe a „Mi Szívügyünk Elismerő Oklevél” szöveg; 21. § (8) 
bekezdésében az „5 év” szövegrész helyébe a „10 év” szöveg lép. 
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Záró rendelkezés

16. § Ez a  rendelet  a kihirdetését  követő napon lép hatályba,  és hatálybalépését  követő 
napon hatályát veszti. 

Budapest, 2012. február 23.

dr. Peitler Péter s.k. Ughy Attila s.k.
jegyző polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A  Rendelet  felülvizsgálata  során  indokolttá  vált,  hogy  az  azonos  célú  kitüntetési  és 
elismerési címek összevonására, illetve új cím megalapítására kerüljön sor. Célszerűvé vált a 
kitüntetés eljárási rendjénél a időtartam csökkentése, az odaítélhető díjak és a jutalmazottak 
számának változása.  A kitüntetések és elismerő címek két nagy nemzeti  ünnep alkalmával 
kerülnének átadásra.

Részletes indokolás

1. § -hoz: A kerület legmagasabb kitüntetési címénél növelésre került a kitüntetéssel együtt 
járó pénzjutalom nagysága.

2. §-hoz: Az új elnevezésű oklevél kivitelét és megnevezését, a vele együtt járó díj leírását 
és odaítélésének rendjét szabályozza.

3. §-hoz: A „Kerületi Idősekért Oklevél” kiviteléről rendelkezik.
4. §-hoz: Az „A Kerület Tanítója,” „A Kerület Tanára,” „A Kerület Óvodapedagógusa” és a 

„Kerület Fiatal Pedagógusa” oklevél kiviteléről és elnevezéséről rendelkezik. 
5. §-hoz:  Az elismerő cím odaítélésének rendjéről és az azt előkészítő bizottság tagjainak 

összetételéről rendelkezik. Az adható kitüntetési számok változásai kerültek átvezetésre.
6. §-hoz: Az elismerő cím odaítéléséhez szükséges javaslattételi időszak tartamáról és az 

azt előkészítő bizottság tagjainak összetételéről rendelkezik.
7. §-hoz: A cím átadásának napjáról rendelkezik.
8. § -hoz: Az új elnevezésű oklevél kivitelét és megnevezését, a vele együtt járó díj leírását 

és odaítélésének rendjét szabályozza.
9. §-hoz: A díj odaítéléséhez szükséges javaslattételi időszak tartamáról, az azt előkészítő 

bizottság tagjainak összetételéről, valamint a díj átadásának napjáról rendelkezik.
10.  §-hoz: Az  új  elnevezésű  díj  megnevezését,  a  vele  együtt  járó  jutalmazás  leírását, 

odaítélésének rendjét szabályozza.
11.  §-hoz Az  új  elnevezésű  díj  megnevezését,  a  vele  együtt  járó  jutalmazás  leírását, 

odaítélésének rendjét szabályozza.
12. §-hoz: A javaslattételre jogosultak körét szabályozza.
13. §-hoz: A kitüntetések átadásának rendjét szabályozza.
14. §-hoz: A kitüntetések átadásának rendjét szabályozza.
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15. §-hoz:  Az adható kitüntetések számbeli mennyiségének változásai, a vele együtt járó 
jutalmazások kerültek átvezetésre.

16.§-hoz: jelen rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdése szerint a jogszabályban 
meg  kell  határozni  a  hatálybalépésének  napját,  amely  a  jogszabály  kihirdetését  követő 
valamely  nap lehet,  valamint  a  12.  §  (1)-(2)  bekezdése  szerint  a  módosító  rendelkezés  a 
hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá vált rendelkezés a végrehajtottá válást 
követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2012. február 23.

dr. Peitler Péter s.k. Ughy Attila s.k.
jegyző polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2012. február 28.

dr. Peitler Péter s.k.
jegyző
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