
 
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat  

Képviselő-testületének 
 

30/1995. (X. 12.) önkormányzati rendelete 
A helyi kitüntetésekről1 

 
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. 
évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.2 

 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat helyi kitüntetései 

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. 
(2)3 A kitüntetés képzőművészeti kivitelezésű kisplasztika, amelynek egyik oldalán az elismerő cím 
megnevezése, míg a másik oldalán Pestszentlőrinc-Pestszentimre címere, valamint a kitüntetés 
adományozásának éve található. 
(3)4 A „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Díszpolgára” kitüntetésből évente 1 db adható az (1) bekezdés 
szerinti személy vagy az 1/A. § (1) bekezdése szerinti közösség részére. 
(4)5 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 és a kiállítás keltét. Az oklevelet a 
polgármester írja alá. 
c) nettó 1 500 000 Ft összegű pénzjutalom,  
d) Pestszentlőrinc-Pestszentimre címerével és díszpolgári felirattal ellátott plasztikkártya, mely 
térítésmentesen jogosít valamennyi kerületi közművelődési intézmény és sportlétesítmény 
látogatására, programjainak igénybevételére. 

(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)6 - 
d) Saját halottá nyilvánítás, illetve díszsírhely és sírkő biztosítása, és annak megváltása a hazai 
temetőben. 
(6)7 Az elismerésre a javaslatokat Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei 
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) szakfőosztályára kell eljuttatni 
legkésőbb a kitüntetés átadását megelőző 60. napig. 

 
1/A. §8 (1) Az 1. §-ban meghatározott „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Díszpolgára” kitüntetés és 
elismerő cím a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel közösség részére is adható 

                                                 
1 Alaprendelet: 30/1995. (X. 12.) Módosító: 29/2022. (XI.30.), 17/2022. (X.03.), 42/2020. (XII.02.), 17/2020. (IV.29.),  
18/2018. (VI.25.), 31/2015. (XI.12.), 8/2015. (II.25.), 3/2012.(II.28.), 39/2010.(XI.23.),  7/2010. (III. 01.) 35/2008. (X. 
21.) 36/2007. (XI. 6.) 4/2007. (II. 06.) 51/2006. (VII. 28.) 52/2005. (XII. 02.) 13/2005. (III.01.) 20/2004. (IV. 30.) 46/2002. 
(XII. 03.) 5/2002. (II. 5.) 16/2001.(V.22.) 4/2001. (I. 30.) 42/2000. (XII. 19.) 49/1998. (XII. 22.) 11/1996. (V. 09.) 
2 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
3 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
4 Módosította a 29/2022. (XI.30.) rendelet, hatályos: 2022. november 30., 17.00 óra 
42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
5 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
6 Hatályon kívül helyezte a 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatálytalan: 2021. január 1-től  
7 Beiktatta a 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
8 Beiktatta a 29/2022. (XI.30.) rendelet, hatályos: 2022. november 30., 17.00 óra 
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kiemelkedő és maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységért, valamint olyan közösség 
részére, amely a kerületben általános elismerést szerzett, és ezzel a kerület polgárai körében 
közmegbecsülésre tett szert, hozzájárult a kerületi értékek növeléséhez, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez. 
(2) A kitüntetés közösség részére történő adományozása esetén az 1. § (4) és (5) bekezdésében 
foglaltak nem alkalmazhatóak. 
(3) A kitüntetéssel – közösség részére történő adományozás esetén – együtt jár: 

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

b) nettó 2 000 000 Ft összegű pénzjutalom. 
 

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 kisplasztika, amelynek egyik oldalán a díj megnevezése, 
míg a másik oldalán Pestszentlőrinc-Pestszentimre címere, valamint a kitüntetés adományozásának 
éve található. 
(3) A kitüntetésből évente 1 db9 adható. 
(4)10 A kitüntetéssel együtt jár: 

a) nettó 1 200 000 Ft összegű pénzjutalom, 
b) oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét, vagy az alkotói közösség névsorát és a kiállítás 
keltét. Az oklevelet a polgármester írja alá. 

(5)11 A„Pro Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre” díjjal együtt járó kedvezmény: 
- meghívás az önkormányzat által szervezett rendezvényekre és ünnepségekre. 
(6)12 Az elismerésre a javaslatokat a Polgármesteri Hivatal szakfőosztályára kell eljuttatni 
legkésőbb a kitüntetés átadását megelőző 60. napig. 
 

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 kisplasztika, amelynek egyik oldalán a díj megnevezése, 
míg a másik oldalán Pestszentlőrinc-Pestszentimre címere, valamint a kitüntetés adományozásának 
éve található. 
(3)13 A kitüntetésből évente 1 db14 adható. 
(4) 15A kitüntetéssel együtt jár: 

a) nettó 1 000 000 Ft összegű pénzjutalom, 
b) oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét, vagy az alkotói közösség névsorát és a kiállítás 
keltét. Az oklevelet a polgármester írja alá. 

(5)16 Az elismerésre a javaslatokat a Polgármesteri Hivatal szakfőosztályára kell eljuttatni 
legkésőbb a kitüntetés átadását megelőző 60. napig. 

                                                 
9 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től   
3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos:2012. II. 29-től. 
10 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
11 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
12 Beiktatta a 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
13 A 36/2007. (XI. 6.) sz. rendelet módosította a III. fejezet 3. § (3) bekezdését. Hatályos: 2007. XI. 6.-tól. 
14 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től   
3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.II.29-től. 
15 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
16 Beiktatta a 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  



 
 

IV. fejezet 
„Művelődésért díj” 

4. § (1)17 A „Művelődésért díj” 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 kisplasztika, amelynek egyik oldalán a díj megnevezése, 
míg a másik oldalán Pestszentlőrinc-Pestszentimre címere, valamint a kitüntetés adományozásának 
éve található. 
(3)18 A kitüntetésből évente 5 db19 adható. 
(4)20 A kitüntetéssel együtt jár: 

a) személyenként vagy közösségenként nettó 500 000 Ft összegű pénzjutalom, 
b) oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét és a kiállítás keltét. Az oklevelet a polgármester 
írja alá. 

(5)21 A „Művelődésért díj” odaítélésére a beérkezett anyagok alapján az Oktatási, Közművelődési, 
Sport, Ifjúsági és Nemzetiségi Bizottság tesz javaslatot a Képviselő-testület ülésére. 
(6)22 Az elismerésre a javaslatokat a Polgármesteri Hivatal szakfőosztályára kell eljuttatni 
legkésőbb a kitüntetés átadását megelőző 60. napig. 
 

V. fejezet 
„Gondoskodás az emberért díj” 

5. § (1)23 A „Gondoskodás az emberért díj” a kerület szociális ellátásában 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 kisplasztika, 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)24 A kitüntetéssel együtt jár: 

a) személyenként vagy közösségenként nettó 500 000 Ft összegű pénzjutalom,  
b) díszes kivitelezésű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét és a kiállítás keltét. Az 
oklevelet a polgármester írja alá. 

(5)25, 26 A „Gondoskodás az emberért” díj odaítélésére a beérkezett anyagok alapján az Egészségügyi 
és Szociális Bizottság  tesz javaslatot a Képviselő-testület ülésére. 
(6)27 Az elismerésre a javaslatokat a Polgármesteri Hivatal szakfőosztályára kell eljuttatni 
legkésőbb a kitüntetés átadását megelőző 60. napig. 
 

VI. fejezet 
„Pestszentlőrinc-Pestszentimre Sportérdemérem” 

                                                 
17 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
18 Módosította a 8/2015. (II.25.) sz. rendelet, hatályos: 2015. február 26-tól, 
19 Módosította a 3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.II. 29-től. 
20 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
21 Módosította a 17/2022. (X.03.)  rendelet, hatályos: 2022. október 4-től 
22 Beiktatta a 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
23 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
7/2010.(III.01.) rendelet módosította az 5.§ (1) bekezdését. Hat.: 2010.III.01. 
24 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
25 A 7/2010. (III.01.) rendelet módosította az 5. § (5) bekezdését. Hatályba lép: 2010.III.01. 
26 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
39/2010.(XI.23.) rendelet (bizottságok neve). Hat.: 2010.XI.23. 
27 Beiktatta a 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  



 
6. § (1)28 A „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Sportérdemérem” 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 kisplasztika, amelynek egyik oldalán a díj megnevezése, 
míg a másik oldalán Pestszentlőrinc-Pestszentimre címere, valamint a kitüntetés adományozásának 
éve található. 
(3)29 A kitüntetésből évente 2 db adható. Világ-vagy európai szintű nemzetközi sportrendezvényen, 
illetve olimpián, paralimpián elért kiemelkedő eredmény esetén a díjból több is adható. 
(4)30 A kitüntetéssel együtt jár: 

a) személyenként nettó 500 000 Ft összegű pénzjutalom,  
b) oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét és a kiállítás keltét. Az oklevelet a polgármester 
írja alá. 

(5)31 A „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Sportérdemérem” díj odaítélésére a beérkezett anyagok 
alapján az Oktatási, Közművelődési, Sport, Ifjúsági és Nemzetiségi Bizottság tesz javaslatot a 
Képviselő-testület ülésére. 
(6)32 Az elismerésre a javaslatokat a Polgármesteri Hivatal szakfőosztályára kell eljuttatni 
legkésőbb a kitüntetés átadását megelőző 60. napig. 
 

VII. fejezet 
„Polgármesteri Elismerő Oklevél”33 

7. § (1)34 A „Polgármesteri Elismerő 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)35 A kitüntetés a kerület címerével ékesített díszes kivitelű oklevél, 
(3)36 A „Polgármesteri Elismerő Oklevélből" évente 20 db - ebből 2 db közösség részére is - adható. 
(4)37 A kitüntetéssel együtt jár: 

a) személyenként vagy közösségenként nettó 400 000 Ft 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 kerület címere található, valamint oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét és a 
kiállítás keltét. Az oklevelet a polgármester írja alá. 

 

                                                 
28 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
29 A 35/2008. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet kiegészítette a VI. 
fejezet 6. § (3) bekezdését. Hatályos: 2008. október 21.-től. 
30 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
31 Módosította a 17/2022. (X.03.)  rendelet, hatályos: 2022. október 4-től 
32 Beiktatta a 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
33 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től   
3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. II. 29-től. 
34 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
35 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
a 3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos:2012.II.29-től. 
36 Módosította a 17/2022. (X.03.)  rendelet, hatályos: 2022. október 4-től 
42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től   
18/2018. (VI.25.) sz. rendelet, hatályos: 2018. július 1-től  
8/2015. (II.25.) sz. rendelet, hatályos: 2015. február 26-tól, 
37 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  



 
8. §38 A „Polgármesteri Elismerő Oklevél” odaítéléséről a kerület polgármestere dönt. Az elismerésre 
a javaslatokat a Polgármesteri Hivatal szakfőosztályára kell eljuttatni legkésőbb a kitüntetés átadását 
megelőző 30. napig. 

 
VIII. fejezet 

„Kerületi Idősekért Oklevél” 
9. § (1) A Kerületi Idősekért Oklevél a kerületi idősek, illetve a kerületi időseket tömörítő szervezetek 
érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként adható természetes vagy jogi személy 
részére. 
(2)39 A kitüntetés a kerület címerével ékesített díszes kivitelű oklevél. 
(3)40 A kitüntetésből évente 1 db adható. 
(4)41 A kitüntetéssel együtt jár: 

a) személyenként nettó 500 000 Ft összegű pénzjutalom, 
b) díszes kivitelezésű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét és a kiállítás keltét. Az 

oklevelet a polgármester írja alá. 
(5)42 A kitüntetés odaítéléséről a polgármester, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
javaslatának figyelembevételével a Képviselő-testület dönt, a hozzá eljuttatott javaslatok alapján. 
(6)43 Az elismerésre a javaslatokat a Polgármesteri Hivatal szakfőosztályára kell eljuttatni 
legkésőbb a kitüntetés átadását megelőző 60. napig.  
(7)44 A kitüntetés átadására az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen vagy az 
önkormányzat által meghirdetett és szervezett egyéb kerületi ünnepség keretében kerül sor. 

 
IX. fejezet45 

„A Kerület Tanítója” elismerő cím 
„A Kerület Tanára” elismerő cím 

„A Kerület Óvodapedagógusa”46 elismerő cím 
„A Kerület Fiatal Pedagógusa” elismerő cím 

10. § (1)47 „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. 
(2)48 A kitüntetés a kerület címerével ékesített díszes kivitelű oklevél. 
(3)49 „A Kerület Tanítója,” „A Kerület Tanára,” „A Kerület Óvodapedagógusa” és „A Kerület Fiatal 
Pedagógusa” elismerő címből évente összesen 10 db adható. 
(4)50 A kitüntetéssel együtt jár: 

a) személyenként nettó 500 000 Ft összegű pénzjutalom, 
b) díszes kivitelezésű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét és a kiállítás keltét. Az 
oklevelet a polgármester írja alá. 

                                                 
38 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
39 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től   
3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.II.29-től. 
40 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
41 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
42 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
43 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
44 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
45 A 7/2010.(III.01.) rendelet kiegészítette a fejezet címét. Hatályos: 2010.III.01. 
46 Módosította a 3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.II.29-től. 
47 A 7/2010.(III.01.) rendelet módosította a 10. § (1) bekezdését. Hatályos: 2010.III.01., módosította a 3/2012.(II.28.) 
önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.II.29-től. 
48 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től   
3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.II.29-től. 
49 Módosította a 3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.II.29-től. 
50 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  



 
 
11. §51 (1) A kitüntetés odaítéléséről a polgármester, valamint az Oktatási, Közművelődési, Sport, 
Ifjúsági és Nemzetiségi Bizottság javaslatának figyelembevételével a Képviselő-testület dönt. 
(2) Az elismerésre a javaslatokat a Polgármesteri Hivatal szakfőosztályára kell eljuttatni legkésőbb 
a kitüntetés átadását megelőző 60. napig.  
(3) A kitüntetés átadására a Pedagógusnap alkalmából rendezett ünnepségen vagy az önkormányzat 
által meghirdetett és szervezett egyéb kerületi ünnepség keretében kerül sor. 
 

X. fejezet 
„A Kerület Szociális Gondozója” elismerő cím 

12. § (1)52 „A Kerület Szociális Gondozója” elismerő cím a legalább öt éven át a kerületben végzett 
elismerésre méltó gondozói tevékenységért, személynek alapított díj. 
(2) A kitüntetés a kerület címerével ékesített díszes kivitelű oklevél. 
(3)53 „A Kerületi Szociális Gondozója” elismerő címből évente összesen 5 db adható. 
(4)54 A kitüntetéssel együtt jár: 

a) személyenként nettó 500 000 Ft összegű pénzjutalom, 
b) díszes kivitelezésű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét és a kiállítás keltét. Az 
oklevelet a polgármester írja alá. 

 
13. §55 (1) Az elismerő cím odaítéléséről az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményét 
kikérve a Képviselő-testület dönt. 
(2) Az elismerésre a javaslatokat a Polgármesteri Hivatal szakfőosztályára kell eljuttatni legkésőbb 
a kitüntetés átadását megelőző 60. napig. 
(3) Az elismerő címek átadására a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett kerületi ünnepségen 
vagy az önkormányzat által meghirdetett és szervezett egyéb kerületi ünnepség keretében kerül sor. 
 

XI. fejezet 
„Kerületi Családokért és Gyermekekért” díj 

14. § (1)56 A „Kerületi Családokért és Gyermekekért” díj legalább öt éven át a kerületi  bölcsődei 
feladatok ellátásában, illetve család és gyermekgondozásban végzett, elismerésre méltó szakmai 
tevékenységért személyeknek alapított díj. 
(2)57 A kitüntetés a kerület címerével ékesített díszes kivitelű oklevél. 
 (3) A „Kerületi Családokért és Gyermekekért” elismerő címből évente összesen 5 db58 adható. 
(4)59 A kitüntetéssel együtt jár: 

a) személyenként nettó 500 000 Ft összegű pénzjutalom, 
b) díszes kivitelezésű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét és a kiállítás keltét. Az 
oklevelet a polgármester írja alá. 

15. §60 (1) Az elismerő cím odaítéléséről az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményét 
kikérve a Képviselő-testület dönt.  
(2) Az elismerésre a javaslatokat a Polgármesteri Hivatal szakfőosztályára kell eljuttatni legkésőbb 
a kitüntetés átadását megelőző 60. napig. 
(3) Az elismerő címek átadására a Szociális Munka Napja alkalmából rendezett kerületi ünnepségen 
vagy az önkormányzat által meghirdetett és szervezett egyéb kerületi ünnepség keretében kerül sor. 
                                                 
51 Módosította a 17/2022. (X.03.)  rendelet, hatályos: 2022. október 4-től 
42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
52 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
53 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
54 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
55 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
56 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
57 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
58 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től   
3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.II.29-től. 
59 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
60 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  



 
 

XII. fejezet 
„Semmelweis Díj” 

16. § (1)61 A „Semmelweis Díj” elismerés legalább tizenöt éven át a kerületi egészségügyi feladatok 
ellátásában végzett, elismerésre méltó szakmai tevékenységért, személyeknek alapított díj. 
(2)62 A kitüntetés a kerület címerével ékesített díszes kivitelű oklevél. 
 (3)63 A „Semmelweis Díj” elismerésből évente összesen 5 db64 adható. 
(4)65 A kitüntetéssel együtt jár: 

a) személyenként nettó 500 000 Ft összegű pénzjutalom, 
b) díszes kivitelezésű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét és a kiállítás keltét. Az 
oklevelet a polgármester írja alá. 

17. §66 (1) Az elismerő cím odaítéléséről az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményét 
kikérve a Képviselő-testület dönt. 
(2) Az elismerésre a javaslatokat a Polgármesteri Hivatal szakfőosztályára kell eljuttatni legkésőbb 
a kitüntetés átadását megelőző 60. napig. 
(3) Az elismerő címek átadására a Semmelweis Nap alkalmából rendezett kerületi ünnepségen vagy 
az önkormányzat által meghirdetett és szervezett egyéb kerületi ünnepség keretében kerül sor. 
 

XIII. fejezet 
„Lónyay Menyhért-díj”67 

18. § (1)68 A „Lónyay Menyhért díj” elismerés legalább tizenöt éven át a kerületi közszolgáltatási 
feladatellátásban végzett, elismerésre méltó tevékenységért, személyeknek alapított díj. 
(2)69 A kitüntetés a kerület címerével ékesített díszes kivitelű oklevél. 
 (3) A „Lónyay Menyhért díj” elismerésből évente összesen 5 db adható. 
(4)70 A kitüntetéssel együtt jár: 

a) személyenként nettó 500 000 Ft összegű pénzjutalom, 
b) díszes kivitelezésű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét és a kiállítás keltét. Az 
oklevelet a polgármester írja alá. 

19. § (1)71 Az elismerő cím odaítéléséről a szakmailag illetékes bizottság véleményét kikérve a 
Képviselő-testület dönt. Az elismerésre a javaslatokat a Polgármesteri Hivatal szakfőosztályára kell 
eljuttatni legkésőbb a kitüntetés átadását megelőző 60. napig. 
(2)72 Az elismerések átadása ünnepélyes keretek között történik. 
 

XIV. fejezet73 
„Kerületünk Fiatal Tehetsége” elismerő cím 

20. § (1)74 A „Kerületünk Fiatal Tehetsége" elismerő cím legalább 2 éve a kerületben tevékenykedő, 
35. életévét be nem töltött, a kultúra, sport, tudomány, művészet területén nemzetközileg, országosan 
vagy a kerületünkben elismert fiatalok részére alapított cím. 
(2) A elismerésből évente 2 db adható. 
                                                 
61 Módosította a 3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.II.29-től. 
62 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
63 Módosította a 18/2018. (VI.25.) sz. rendelet, hatályos: 2018. július 1-től 
8/2015. (II.25.) sz. rendelet, hatályos: 2015. február 26-tól, 
64 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től   
3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.II.29-től. 
65 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
66 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
67 Módosította a 3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.II.29-től. 
68Módosította a 8/2015. (II.25.) sz. rendelet, hatályos: 2015. február 26-tól, 
69 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
70 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
71 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
 8/2015. (II.25.) sz. rendelet, hatályos: 2015. február 26-tól, 
72 Módosította a 8/2015. (II.25.) sz. rendelet, hatályos: 2015. február 26-tól, 
73 Kiegészítette a 3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.II.29-től. 
74 Módosította a 8/2015. (II.25.) sz. rendelet, hatályos: 2015. február 26-tól, 



 
(3)75 Az elismeréssel együtt jár: 

a) személyenként nettó 500 000 Ft összegű pénzjutalom, 
b) díszes kivitelezésű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét és a kiállítás keltét. Az 
oklevelet a polgármester írja alá. 
c) díszes kivitelezésű kisplasztika, amelynek egyik oldalán a díj megnevezése, míg a másik oldalán 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre címere, valamint a kitüntetés adományozásának éve található. 

(4)76 Az elismerő cím odaítéléséről az Oktatási, Közművelődési, Sport, Ifjúsági és Nemzetiségi 
Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. 
(5)77 Az elismerés átadására a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett kerületi 
ünnepségen vagy az önkormányzat által meghirdetett és szervezett egyéb kerületi ünnepség 
keretében kerül sor. 
Az elismerésre javaslatot tehetnek a rendelet 21. § (1) bekezdésében felsorolt személyek és 
szervezetek. 
Az elismerésre a javaslatokat írásban a Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkárságára kell eljuttatni 
legkésőbb a kitüntetés átadását megelőző 60. napig. 
 

XV. fejezet 78 
Általános rendelkezések 

21. § (1)79 Az Önkormányzat által alapított valamennyi kitüntetésre és elismerő címre javaslatot 
tehetnek részletes indokolással: 

a) a kerületben megválasztott országgyűlési képviselő, 
b) kerületi önkormányzati képviselő, valamint a kerületi Képviselő-testület bizottságának nem 
képviselő tagja, 
c) a kerületi Képviselő-testület bizottságai, 
d) a kerületi székhelyű és bejegyzett társaság, szervezet, egyesület, bejegyzett párt helyi 
szervezete, 
e) a kerületi intézmények vezetői, 
f) a Polgármesteri Hivatal tisztségviselői és főosztályvezetői, 
g) az intézmények szakmai munkaközösségei. 

(2)80 A jelen rendeletben meghatározott elismerések esetében – a 8. §-ban meghatározott kivétellel –
a polgármester készít előterjesztést a testület elé. 
(3) 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)81 A polgármester a „Polgármesteri Elismerő Oklevél” felterjesztésének, átadásának eljárási 
rendjét saját hatáskörben szabályozza. 
(5) A kitüntetések visszavonására - méltatlanná válás esetén - az (1) bekezdésben felsoroltak tehetnek 
javaslatot részletes indoklással kiegészítve. A javaslatot minden esetben a szakmailag illetékes 
bizottságok és a Képviselő-testület elé kell terjeszteni megvitatásra. 
(6) Méltatlan a kitüntetésre különösen az, akit a bíróság jogerősen eltiltott a közügyek vagy 
foglalkozásának gyakorlásától. 
(7)82 - 

Az adományozás rendje 

                                                 
75 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
76 Módosította a 17/2022. (X.03.)  rendelet, hatályos: 2022. október 4-től 
42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
77 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
78 Módosította a 3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos:2012.II.29-től 
79 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
80 Módosította a 18/2018. (VI.25.) sz. rendelet, hatályos: 2018. július 1-től 
81 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től   
3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos:2012.II.29-től. 
82 Hatályon kívül helyezte a 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatálytalan: 2021. január 1-től 



 
22. §83 (1)84 - 
(2)85 A kitüntetések odaítélése és adományozása - a 8.§-ban meghatározott kivétellel – a Képviselő-
testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. A döntést minden esetben zárt ülésen, minősített 
többséggel kell meghozni. Ugyanez a szabály érvényes a kitüntetés visszavonására vonatkozó döntés 
esetében is. 
(3)86 A kitüntetések megosztva is adományozhatók. Ebben az esetben a pénzjutalmat egyenlő 
arányban kell megosztani a kitüntetettek között. 
(4) Ha a kitüntetésben közösség, vagy csapat részesül - és tagjainak száma nem több 3 főnél - akkor 
annak minden tagja megkapja a kitüntetéssel járó plakettet és oklevelet. 3 főnél nagyobb létszámú 
közösség esetén a közösség valamennyi tagja oklevelet kap. 
(5)87 Közösség részére történő adományozáskor a díj összegéről – az 1/A. §-ban meghatározott 
kivétellel –a Képviselő-testület határoz a szakmailag illetékes és a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 
javaslatai alapján. A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges. 
(6)88 A kitüntetést külföldi állampolgár is kaphatja. 
(7) Egy adott évben egy személy, illetve egy kollektíva csak egy díjban részesülhet. 
(8)89 Ugyanaz a személy vagy kollektíva csak 5 év eltelte után részesíthető ismételten elismerésben, 
kivéve azt az esetet, amikor a Képviselő-testület az olimpiai vagy rangos világversenyen elért 1-3. 
helyezésért adományoz „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Sportérdemérem"díjat. 
(9) Kitüntetett személy vagy kollektíva egymást követő esztendőben nem részesülhet kitüntetésben. 

 
A kitüntetések átadása 

23. § (1)90 A kitüntetéseket az önkormányzat által szervezett rendezvényeken, ünnepélyes keretek 
között kell átadni az egyes elismeréseknél meghatározott rendelkezéseknek megfelelően. Az I.-VII. 
Fejezetben szabályozott díjak átadására a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett kerületi 
ünnepségen vagy az önkormányzat által meghirdetett és szervezett egyéb kerületi ünnepség keretében 
kerül sor. 
 (2) A kitüntetéseket a polgármester - akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy - jogosult 
átadni. 

Közzététel 
24. §91 (1)92 A kitüntettek névsorát a Városkép újságban, a helyi televízió műsorában és az 
önkormányzat internetes honlapján közzé kell tenni és gondoskodni kell az esemény megfelelő 
dokumentálásáról és archiválásáról. 
(2) A kitüntetés időpontját, a kitüntetettek nevét erre a célra rendszeresített dísz-könyvben rögzíteni 
kell, a bejegyzéseket testületi határozat alapján a jegyző végzi. 
 

Kitüntetések előkészítése 
25. §93 A kitüntetéseket - a Képviselő-testület döntésének megfelelően - a Polgármesteri Hivatal 
készíti elő és gondoskodik a kitüntetésekkel járó kedvezmények biztosításáról. 
 

Pénzügyi fedezete 
 

                                                 
83 Módosította a 3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos:2012.II.29-től. 
84 Hatályon kívül helyezte a 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatálytalan: 2021. január 1-től 
85 Módosította a 8/2015. (II.25.) sz. rendelet, hatályos: 2015. február 26-tól, 
86 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
87 Módosította a 29/2022. (XI.30.) rendelet, hatályos: 2022. november 30., 17.00 óra 
39/2010.(XI.23.) rendelet (bizottságok neve). Hat.: 2010.XI.23. 
88 Módosította a 3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos:2012.II.29-től. 
89 Módosította a 31/2015. (XI.12.), hatályos: 2015. november 13-tól, 8/2015. (II.25.) sz. rendelet, hatályos: 2015. február 
26-tól, 
90 Módosította 42/2020. (XII.02.) sz. rendelet, hatályos: 2021. január 1-től  
91 Módosította a 3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.II.29-től. 
92 A 7/2010. (III. 01.) rendelet módosította a 23. § (1) bekezdését. Hatályos: 2010.III.01. 
93 Módosította a 3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.II.29-től. 



 
26. §94 (1) A kitüntetéshez járó pénzjutalmak fedezetét az éves költségvetési rendeletben az adható 
kitüntetések számának és pénzösszegének figyelembevételével kell meghatározni. 

 
A rendelet hatálybalépése 

27. §95 Jelen rendelet 1995. október 15. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 13/1992. (XI.26.) 
számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
A 16/2001. (V. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 
2001. május 22-én lép hatályba. 
Az 5/2002. (II. 5.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 
2002. február 5-én lép hatályba. 
A 46/2002. (XII. 3.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 
kihirdetése napján, 2002. december 5-én lép hatályba. 
A 20/2004 (IV. 30.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 
2004. április 30-án lép hatályba. 
A 13/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 
2005. március 1-jén lép hatályba. 
Az 52/2005. (XII. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelet 2005.december 2-án lép hatályba. 
Az 51/2006. (VII. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az alaprendelet jelen módosítással nem érintett részei 
változatlanul hatályban maradnak. 
A 4/2007. (II. 06.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet a 
kihirdetése napján lép hatályba. 
A 36/2007. (XI. 6.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 
a kihirdetése napján lép hatályba és az alaprendelet jelen módosítással nem érintett részei 
változatlanul hatályban vannak. 
A 35/2008. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 
a kihirdetése napján lép hatályba és az alaprendelet jelen módosítással nem érintett részei 
változatlanul hatályban vannak. 
A 7/2010. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet a 
kihirdetése napján lép hatályba és az alaprendelet jelen módosítással nem érintett részei változatlanul 
hatályban vannak. 
A 3/2012.(II.28.) sz. rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő 
napon hatályát veszti. 

 
Budapest, 2001. január 25. 
 
 

 
dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.  

címzetes főjegyző 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 
 

I N D O K O L Á S 
1. §-hoz: A kerület legmagasabb kitüntetési címénél változtatni kellett a 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. 
(13/2005. (III. 1.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendeletmódosítás alapján a (2) bekezdés módosul: kisplakett helyett kisplasztika) 
3. § -hoz: Egy új kitüntetési címet tartalmaz, részletesen meghatározva az adományozás feltételeit. 

                                                 
94 Módosította a 3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.II.29-től. 
95 Módosította a 3/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012.II.29-től. 



 
(13/2005. (III. 1.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendeletmódosítás alapján a (2) bekezdés módosul: kisplakett helyett kisplasztika) 
4. §-hoz: Az adható kitüntetési számok változása és a szerkesztési módosítások miatt vált szükségessé 
az új szabályozás. 
(13/2005. (III. 1.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendeletmódosítás alapján a (2) bekezdés módosul: kisplakett helyett kisplasztika) 
5. §-hoz: Az adható kitüntetési számok változása és a szerkesztési módosítások miatt vált szükségessé 
az új szabályozás. 
(13/2005. (III. 1.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendeletmódosítás alapján a (2) bekezdés módosul: kisplakett helyett kisplasztika) 
6. §-hoz: Az adható kitüntetési számok változása és a szerkesztési módosítások miatt vált szükségessé 
az új szabályozás. 
(13/2005. (III. 1.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendeletmódosítás alapján a (2) bekezdés módosul: kisplakett helyett kisplasztika, valamint bizottsági 
struktúraváltozás miatt a díj odaítélésére - (5) bek. - az Ifjúsági és Sport Bizottság tesz javaslatot) 
(35/2008. (X.21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati 
rendeletmódosítás alapján: Célszerű a Sportérdemérem kitüntetésnél engedélyezni a 2 db-on felüli 
kitüntetés odaítélését, amely olyan alkalmakkor lehetséges, mint pl. olimpia, világbajnokság, Európa 
bajnokság, illetve paralimpia versenyeken elért helyezés. 
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. 
9-10-11. §-hoz: Új elismerési formákat „Kerületi Idősekért Oklevél”, „A Kerület Tanítója”, „A 
Kerület Tanára” és „A kerület Óvónője” díjak leírását és azok adományázásának szabályait 
tartalmazza. 
12-13. §-hoz: A „Kerület Szociális Gondozója” új kitüntetést és annak adományázási szabályait 
tartalmazza. 
14-15. §-hoz: A „Kerületi Családokért és a Gyermekekért” kitüntetést és annak adományázási 
szabályait tartalmazza. 
16-17. §-hoz: A „Semmelweis Díj” kitüntetést és annak adományozási szabályait tartalmazza. 
18-19. §-hoz: A „Kiváló Közszolgálatért” új kitüntetést és annak adományozási rendjét szabályozza. 
26. §-hoz: A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 
 
Budapest, 2001. január 25. 
 
 

dr. Váczi-Balogh Zsuzsanna s.k.  
címzetes főjegyző 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 


