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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2010.(III.19.) sz. önkormányzati rendelete
*

 

 

 

a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III. 10.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

 

 

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 

(továbbiakban Képviselő-testület) az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdés a) 

pontjában és a 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Józsefvárosban 

adományozható kitüntetésekről szóló 11/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1. § 

 

A R. 1. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

     „c) Józsefvárosban a közrend, közbiztonság védelme érdekében kifejtett tevékenység, a 

lakossági szolgáltatás területén ellátott tevékenység, valamint az oktatási-nevelési, az 

egészségügyi, a szociális, a bölcsődei munka területén továbbá közigazgatási területen 

kiemelkedő szakmai munkát végző magánszemélyek és szakmai közösségek elismerésére 

szakmai kitüntetéseket alapít.” 

 

 

2. §  

 

(1) A R. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

     „(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint a Képviselő-testület az egyes 

szakterületeken az alábbi kitüntető címet, kitüntetést, szakmai kitüntetést alapítja: 

a) a közrend és a közbiztonság területén: 

    -  „Az Év Józsefváros Rendvédelmi Munkatársa” kitüntető címet, 

b) a kereskedelem és lakossági szolgáltatás területén: 

     - a “Józsefvárosi Aranykoszorú” kitüntetést, 

c) az oktatás területén: 

                                                           

 Rendelkezései beépítve a 11/2006.(III.10.) sz. önk. rendeletbe. 

*
 HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 26/2018. (X.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 2018. 

OKTÓBER 12-TŐL 



 2 

      - a „Józsefvárosi Gyermekekért” szakmai kitüntetést, 

      - a „Polgármesteri Dicséret” kitüntetést, 

d) az egészségügy területén: 

     - a „Józsefvárosi Egészségügyéért” szakmai kitüntetést, 

     - a „Polgármesteri Dicséret” kitüntetést, 

e) a szociális munka területén: 

     - a „Józsefvárosi Szociális Munkáért” szakmai kitüntetést, 

     - a „Polgármesteri Dicséret” kitüntetést, 

f) a bölcsődei munka területén: 

     - a „Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért” szakmai kitüntetést, 

     - a „Polgármesteri Dicséret” kitüntetést, 

g) a közigazgatási területen: 

     - a „Józsefvárosi Közigazgatásáért” szakmai kitüntetést, 

     - a „Polgármesteri Dicséret” kitüntetést.” 

 

(2) A R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

     „(2) A kitüntettek száma évente három lehet.” 

 

 

3. § 

 

(1) A R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép és a következő címmel és a következő 

alcímmel egészül ki: 

    „14. § 

A bölcsődei munka területén adományozható kitüntetések 

Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért 

 

(1) „Kiemelkedő Bölcsődei Munkáért” szakmai kitüntetés adományozható annak a 

magánszemélynek, és szakmai közösségnek, aki Józsefvárosban a bölcsődei munka 

szakterületen kiemelkedő szakmai munkát végzett. 

(2) A kitüntetettek száma évente három lehet. 

(3) A kitüntetéssel emléklap és pénzjutalom jár, amelynek összegét a Képviselő-testület éves 

költségvetésében állapítja meg. 

(4) Amennyiben a kitüntetést szakmai közösség kapja, részére a magánszemély kitüntetettet 

megillető pénzjutalom 100%-al megemelt összege jár.  

(5)  Polgármesteri Dicséret kitüntetés adományozható annak a magánszemélynek, aki a 

kerületben a bölcsődei munka szakterületen kiváló szakmai teljesítményt nyújt. 

(6) A kitüntetésben évente két fő részesülhet. 

(7) A kitüntetéssel emléklap és pénzjutalom jár, amelynek összegét a Képviselő-testület éves 

költségvetésében állapítja meg.” 

 

(2) A R. 17. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és ezzel 

egyidejűleg a jelenlegi  o) pont jelölése p) pontra változik: 

     „o) a rendelet 14. §-ában meghatározott kitüntetés esetében 

        - a kerületben működő bölcsődei intézmények vezetői,” 

 

(3) A R. 18. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

     „(7) A rendelet 9. § (1) bekezdésében, a 11. § (1) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében, 

a 14. § (1) bekezdésében meghatározott szakmai kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat az 
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illetékes szakbizottságok elnökei terjesztik elő. Odaítélésükről az illetékes szakbizottság 

dönt.” 

 

(4) A R. 18. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és ezzel egyidejűleg a 

jelenlegi (8) bekezdés számozása (9) bekezdésre változik:  

    „(8) A rendelet 9. § (5) bekezdésében, a 11. § (5) bekezdésében, a 13. § (5) bekezdésében, a 

14. § (5) bekezdésében meghatározott kitüntetésre az illetékes szakbizottság tesz javaslatot. 

Odaítéléséről a polgármester dönt.” 

 

 

4. § 

 

(1) A R. 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

     „(4) A rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott szakmai kitüntetést a Művelődési, 

Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság elnöke adja át, a rendelet 9. § (5) bekezdésében 

meghatározott kitüntetést a polgármester adja át.” 

 

(2) A R. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

    „(5) A rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott szakmai kitüntetést a Népjóléti 

Bizottság elnöke adja át, a rendelet 11. § (5) bekezdésében meghatározott kitüntetést a 

polgármester adja át.” 

 

(3) A R. 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

    „(6) A rendelet 13. § (1) bekezdésében meghatározott szakmai kitüntetést a Népjóléti 

Bizottság elnöke adja át, a rendelet 13. § (5) bekezdésében meghatározott kitüntetést a 

polgármester adja át.” 

 

(4) A R. 19. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és ezzel egyidejűleg a 

jelenlegi (7)-(8) bekezdések számozása (8)-(9) bekezdésre változik: 

     „(7) A rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott szakmai kitüntetést a Népjóléti 

Bizottság elnöke adja át, a rendelet 14 § (5) bekezdésében meghatározott kitüntetést a 

polgármester adja át.” 

 

 

5. §  

 

(1) A R.  9. §-a a következő (5)-(7) bekezdésekkel egészül ki:  

    „(5)  Polgármesteri Dicséret kitüntetés adományozható annak a magánszemélynek, aki a 

kerületben oktatási szakterületen kiváló szakmai teljesítményt nyújt. 

(6) A kitüntetésben évente két fő részesülhet. 

(7) A kitüntetéssel emléklap és pénzjutalom jár, amelynek összegét a Képviselő-testület éves 

költségvetésében állapítja meg.” 

 

(2) A R.  11. §-a a következő (5)-(7) bekezdésekkel egészül ki:  

     „(5)  Polgármesteri Dicséret kitüntetés adományozható annak a magánszemélynek, aki a 

kerületben egészségügyi szakterületen kiváló szakmai teljesítményt nyújt. 

(6) A kitüntetésben évente két fő részesülhet. 

(7) A kitüntetéssel emléklap és pénzjutalom jár, amelynek összegét a Képviselő-testület éves 

költségvetésében állapítja meg.” 
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(3) A R.  13. §-a a következő (5)-(7) bekezdésekkel egészül ki:  

     „(5)  Polgármesteri Dicséret kitüntetés adományozható annak a magánszemélynek, aki a 

kerületben szociális szakterületen kiváló szakmai teljesítményt nyújt. 

(6) A kitüntetésben évente két fő részesülhet. 

(7) A kitüntetéssel emléklap és pénzjutalom jár, amelynek összegét a Képviselő-testület éves 

költségvetésében állapítja meg.” 

 

(4) A R. 20. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki: 

     „l) Bölcsődei munka szakterületen adományozható kitüntetés esetében a Bölcsődék Napja 

ünnepség keretében.” 

 

 

6. § 

 

Ez a rendelet 2010. március 19-én lép hatályba. 

 

 

 

 

 

          Dr. Xantus Judit               Dr. Kocsis Máté 

              jegyző        polgármester 

 
 

 

 

 

 

 


