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GZUKKERNE  DR.  PINTER ERZSÉBET 
JEGYZÓ , 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi X 
Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  És Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi X 
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi - 
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi ' 
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi _ 
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klimavédelmi Bizottság véleményezi _ 

Határozati javaslat a bizottság számára: . . 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság is a Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és 
Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás is a döntés tartalminak részletes ismertetése 
A  kiemelkedő érdemeket szerzett személyek és szervezetek iránti tisztelet Méltó 
elismeréseként  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: 
Önkormányzat) Képviselő-testülete megalkotta a Józsefvárosban adományozható 
kitüntetésekröl szóló  23/2019.  (VII.04.) önkormányzati rendeletet, amely részletesen 
szabályozza az Önkormányzat által a természetes személyeknek és szervezeteknek 
adományozható elismerő díjak, szakmai kitüntetések odaítélésének feltételeit és eljárási 
szabályait. 

Az Önkormányzat a jövőben is megbecsülését kívánja kifejezni a Józsefváros érdekében 
kifejtett áldozatos tevékenység elismeréseként, olyan civil és közösségi munkát végző 
szervezetek, magánemberek, informális közösségek részére, akik a társadalmi 
igazságosságért, egyenlőségért, befogadásért, Józsefváros biztonságáért is a környezeti 
fenntarthatóságért végzett munkájukban értek el kiemelkedő eredményt, valamint annak az 
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állampolgárnak vagy közösségnek, aki/ami tevékenységével, életművével kulturális területen 
kiemelkedő tevékenységet folytat,  es  ezáltal hozzájárul Józsefváros kulturális életének 
sokszínűségéhez, örökségének gyarapításához. 

Fentiek érdekében az eddigi elismerő díjak kiegészítésre kerülnek további elismerő díjjal az 
alábbi elnevezésekkel: 

- Józsefvárosi Közösségekért, 
- Józsefvárosi Kultúráért. 

A  „Józsefvárosi Közösségeken" díj esetében a beérkezett jelöléseket az Önkormányzat 
nyilvános szavazásra bocsátja, amelynek során legfeljebb a három legtöbb szavazatot szerző 
jelölt kap kitüntetést. Szavazategyenlőség esetén az illetékes szakmai bizottság dönt a 
díjazottakról. Évente legfeljebb  3  díj adható, mellyel oklevél és emléktárgy jár. Az emléktárgy 
díszdobozban elhelyezett kristályváza a kerület címerével gravírozva. 

A  "Józsefvárosi Kultúráért" díj esetében a javaslatot az Önkormányzat  5  tagú eseti, szakmai 
zsűrijének véleménye alapján a Polgármester terjeszti döntésre a Képviselő-testület elé. Az 
eseti zsűri felállításáról minden választási ciklus első adományozási évében a Képviselő-
testület dönt. Évente legfeljebb  3  díj adható, mellyel oklevél  es  emlatárgy jár. Az emléktárgy 
díszdobozban elhelyezett arany kitűző, amely színházi álarcot vagy könyvet formáz rajta  J 
betűvel. 

A  meghatározott szakmai kitüntetések esetében a „Józsefváros rendjéért", a „Józsefváros 
Lakosságának Szolgálatában",  es  „Az Év Józsefváros Rendvédelmi Munkatársa" díjak 
összevonására kerül sor, is „Józsefváros Biztonságáért" elnevezéssel új szakmai 
kitüntetésként jelenik meg. 

A  „Józsefváros Biztonságáért" kitüntető cím adományozható a józsefvárosi közösség 
biztonságának megteremtéséért dolgozó rendvédelmi szervezetek, a közterület-felügyelet  es  a 
kerületőrség állományának tagjai részére.  A  kitüntetéssel oklevél is pénzjutalom jár, 
amelynek összeget a Képviselő-testület eves költségvetésében állapítja meg.  A  kitüntetésben 
részesülők számát  es  mértékét a költségvetésben biztosított keret alapján évente kell 
meghatározni. 

A  Díszpolgári Cím  es  az elismerő díjak (Józsefvárosi Becsületkereszt, Józsefvárosért, 
Józsefvárosi Közősségekért, Józsefvárosi Kultúráért, Jó  Sport,  Józsefvárosi Aranykoszorú) 
átadásának időpontja Józsefváros születésnapjához  (1777.  november  7.)  kapcsolódóan kerül 
meghatározásra.  A  szakmai díjak változatlanul az ágazati ünnepségek keretében kerülnek 
átadásra. 

A  „Józsefváros Egészségügyéért" szakmai kitüntetés  es  a hozzá kapcsolódó polgármesteri 
dicséretben évente részesülők száma  1-1  fővel megemelésre kerül, így összesen a korábbi  6  fö 
helyett  8  fő részesülhet elismerésben. 

Az előterjesztés I. számú mellékletét képező rendelet-tervezet tartalmában megegyezik a 
korábbi rendelettel, azonban kiegészül a fentiekben leírtaknak megfelelő új elismerő díjakkal 
ás Új szalcrnai kitüntetéssel, a korábbi rendelthez képest az egyes rendelkezések átszámozásra 
a kitüntetések átadására vonatkozó szabályozás egységesítésre került. 
Az elismerő díjak esetében a kitüntetettek részére átadásra kerülő emléktárgyak felsorolást és 
az emléktárgya leírását a Rendelet-tervezet  1.  számú melléklete tartalmazza. 
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Pikó  Andras 
polgármester 

A  bevezetere kerülő elismerő díjak, valamint az új szakmai  (10  az önkormányzat számára 
többletköltSéget nem eredményez. 

Fentiek alapján a korábbi Rendelet hatályon kívül helyezését és új rendelet elfogadását 
javaslom. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  rendelet elfogadása a Képviselő-testület  at  nem ruházható hatáskörébe tartozik. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A 2020.  évi kitüntetések átadásával kapcsolatos fedezet az önkormányzat költségvetésében a 
11104  címen  19.935  ezer  Ft  összegben és a Józsefváros Közösségeiért Közhasznú Nonprofit 
Zrt.  2020.  évi kompenzációjában biztosított. 

IV.Jogszabály; környezet 
A  rendeletalkotásra a Magyarország chnerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló  2011.  évi CCII. törvény  24.  §  (9)  bekezdése  ad  felhatalmazást. 

A  rendeletalkotás a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)  42.  §  1. 
pontja értelmében. Az Mötv.  46.  §  (1)  bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános ülésen 
kell tárgyalni és annak elfogadásához az Mötv.  50.  §-a értelmében minősített szavazattöbbség 
szükséges. 

Rendeletalkotás! 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi önkormányzat elfogadja a Javaslat a 
Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletet 

A  döntés végrehajtását végiő szervezeti egység: Humánszolgáltatási ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda 

Melléklet:  Rendelet- tervezet 

Budapest, 2020.  július  10. 

LA; 
Szili-Darók Ildikó dr.  Des Gabor 

• alpolgármester, alpolgármester 

Tö nyességi ellenőrzés: 

Czuldcerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 
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előterjesztés melléklete 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
.../2020.  ( ) önkormányzati rendelete 

a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarország címerének  es  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: 

I. Általános rendelkezések 

1.  § 

(1) Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) 

a) a hazai, vagy nemzetközi politikai, társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti vagy 
sportéletben a kerület hírnevének emelésében kiemelkedő érdemeket szerzett személyek 
elismeréseként „Díszpolgári Cím"-et, 

b) a kerület egészének fejlesztése, rangjának, értékének, jelentőségének emelése érdekében 
kifejtett, kimagasló, példamutató tevékenység méltó értékelésére 

- „Józsefvárosi Becsületkereszt", 
- „Józsefvárosért" kitüntetés, 
- „Józsefvárosi Közösségekért" kitüntetés, 
- „Józsefvárosi Kultúráért" kitüntetés, 
-  „J6 Sport"  kitüntetés, 
- „Józsefvárosi Aranykoszorú" kitüntetés 

elnevezésű elismerő díjakat alapít., 

c)  a kerület biztonsága érdekében kifejtett tevékenység, az oktatási-nevelési, az 
egészségügyi, a szociális, a bölcsődei munka területén továbbá közigazgatási területen 
kiemelkedő szakmai munkát végző magánszemélyek is szakmai közösségek 
elismerésére szakmai kitüntetéseket alapít.  

(2)  Az  (1)  bekezdés  c)  pontjában meghatározottak szerint a Képviselő-testület az egyes 
szakterületeken az alábbi kitüntető címet, kitüntetést, szakmai kitüntetést alapítja: 
a) a biztonság területén: 

- „Józsefváros Biztonságáért" kitüntető címet, 
b) az oktatás-nevelés területen: 



- a „Józsefvárosi Gyermekekért" szakmai kitüntetést, 
- a „Polgármesteri Dicséret" kitüntetést, 

c) az egészségügy területén: 
- a „Józsefváros Egészségügyéért" szakmai kitüntetést, 
- a „Polgármesteri Dicséret" kitüntetést, 

d) a szociális munka területén: 
- a „Józsefvárosi Szociális Munkáért" szakmai kitüntetést, 

- a ‚.Polgármesteri Dicséret" kitüntetést,  fl  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. 

(3) A  kitüntetésekhez járó emléktárgyak leírását az  1.  számít melléklet tartalmazza. 

II.  A  Díszpolgári Cím is az elismerő díjak adományozásinak feltételei 

2. 

OE,Diszpolgári cím" 

(I) „Díszpolgári cím" adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárságú 
személynek, közösségnek, aki(k) kiemelkedő munkájával a kerületben vagy országosan. 
vagy nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, és ezzel a kerület polgárai 
körében közmegbecsülésre tett szert, továbbá hozzájárult Józsefváros fejlődéséhez, jó 
hírnevének öregbítéséhez. 

(2) A  kitüntettek száma évehte legfeljebb  hat  lehet. 

(3) A  kitüntetésre érdemes személy elhalálozása esetén az  (1)  bekezdésben meghatározott díj 
posztumusz kitüntetésként is adományozható, amely esetben annak átvételére a 
legközelebbi hozzátartozó jogosult. 

(4)A  díjjal az Önkormányzat oklevelet és emléktárgyat adományoz. 

3.  § 

»Józsefvárosi Becsületkereszt" 

(1)  „Józsefvárosi Becsületkereszt" elnevezésű kitüntetés a Józsefváros érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végző egész életműve alapján elismerésre méltó magyar is külföldi 

( 
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magánszemély vagy Józsefváros érdekében kiemelkedő tevékenységet végző szervezet 
részére adományozható. 

(2) A  kitüntettek száma évente legfeljebb  hat  lehet. 

(3) A  kitüntetés megosztva is adományozható. 

(4) A  kitüntetésre érdemes személy elhalálozása eseten az  (1)  bekezdésben meghatározott díj 
posztumusz kitüntetésként is adományozható, amely esetben annak átvételére a 
legközelebbi hozzátartozó jogosult. 

(5) A  díjjal az Önkormányzat oklevelet és emléktárgyat adományoz. 

4. 

„Józsefvárosért" 

(1) A  „Józsefvárosért" kitüntetés a kerület fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális  es 
gazdasági élet bármely területén kiemelkedő tevékenységet végző magyar és külföldi 
magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervek 
részére adományozható. 

(2) A  kitüntettek száma évente legfeljebb három lehet. 

(3) A  kitüntetés megosztva is adományozható. 

(4) A  kitüntetésre érdemes személy elhalálozása esetén az  (1)  bekezdésben meghatározott díj 
posztumusz kitüntetésként is adományozható, amely esetben annak átvételére a 
legközelebbi hozzátartozó jogosult. 

(5) A  díjjal az Önkormányzat oklevelet és emléktárgyat adományoz. 

"Józsefvárosi Közösségekért" 

(1) A  „Józsefvárosi Közösségekért" kitüntetésben a Józsefváros érdekében kifejtett áldozatos 
tevékenység elismeréseként, olyan civil is közösségi munkát végző szervezetek, 
magánemberek, informális közösségek részesülnek, akik a társadalmi igazságosságért, 
egyenlőségért, befogadásért, Józsefváros biztonságáért  es  a környezeti fenntarthatóságért 
végzett munkájukban értek el kiemelkedő eredményt. 

(2) A  kitüntetettek száma évente legfeljebb három lehet. 

(3) A  díjjal az Önkormányzat oklevelet  es  emléktárgyat adományoz. 



6. § 

„Józsefvárosi Kultúráért" 

(1) „Józsefvárosi Kultúráért' kitüntetés adományozható annak az állampolgárnak vagy 
közösségnek, aki/ami tevékenységével, életművével kulturális területen kiemelkedő 
tevékenységet folytat  es  ezáltal hozzájárul Józsefváros kulturális életének 
sokszínűségéhez, örökségének gyarapításához. 

(2) A  kitüntetettek száma évente legfeljebb hitrom lehet. 

(3) A  kitüntetéssel az Önkormányzat oklevelet és emléktárgyat adományoz. 

'7.  § 

„IS Sport" 

(1)  „Jó  Sport"  elnevezésű kitüntetés a testnevelési  es  sporttevékenység területén kiemelkedö 
munkát végzett természetes személyeknek  es jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetek részére adományozható, különösen: 

a.) a kerületi testnevelési és sporttevékenység érdekében évek óta végzett példamutató 
tevékenységet, 

b.) az ifjúsági testedzés  es  diáksport eredményes szervezéséért, 
c.) kiemelkedő sportteljesítmény vagy egész életmű elismeréseként, 
d.) nemzetközi eredményesség is az azt segítő tevékenység elismeréseként, 
e.) a kerület testnevelési  es  sportmozgalmának, feltételrendszerének anyagi 

támogatásáért, 
F.)  a kerület sportlétesítményeinek fejlesztéséért, fenntartásáért végzett kiemelkedö 

teljesítmény elismeréseként. 

(2) A  kitüntetést évente legfeljebb három személy és egy szervezet kaphatja meg. 

(3) A  kitüntetéssel az Önkormányzat oklevelet és emléktárgyat adományoz. 

8.  § 

„Józsefvárosi Aranykoszorú" 

(1) A  „Józsefvárosi Aranykoszorú" elnevezésű kitüntetés a Józsefváros területén minimum  10 
eve  kiemelkedö iparos, kereskedő, vállalkozó és gazdasági tevékenységet végző magyar 
magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervek 
részére adományozható, akinek nincs helyi adótartozása, vagy az Önkormányzat felé 
bármilyen más jellegű tartozása, nincs általános köztartozása és tevékenységét magas 
színvonalon, a lakosság megelégedésére végzi. 



(2) A  kitüntettek száma évente legfeljebb őt személy vagy szervezet lehet. 

(3) A  kitüntetéssel az Önkormányzat oklevelet és emléktárgyat adományoz. 

III. Szakmai kitüntetések adományozásának feltételei 

9. 

"Józsefváros Biztonságáért" 

(I) „Józsefváros Biztonságáért" kitüntető cím adományozható a józsefvárosi közösség 
biztonságának megteremtéséért dolgozó rendvédelmi szervezetek, a közterület-felügyelet 
és a kerületőrség állományának tagjai részére. 

(2) A  kitüntető címmel az adományozás tényét igazoló okirat  es  pénzjutalom jár, amelynek 
összegét a Képviselő-testület eves költségvetésében állapítja meg. 

(3) A  kitüntetésben részesülők számát és mértékét a költségvetésben biztosított keret alapján 
évente kell meghatározni. 

10. § 

Józsefvárosi Gyermekekért" 

(1) „Józsefvárosi Gyermekekért" kitüntetés adományozható annak a magánszemélynek  es 
szakmai közösségnek, aki Józsefvárosban oktatás-nevelés szakterületen kiemelkedő 
szakmai munkát végzett. 

(2) A  kitüntetettek száma évente legfeljebb öt lehet. 

(3) A  kitüntetéssel emléklap is pénzjutalom jár, amelynek összegét a Képviselő-testület eves 
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 oktatás-nevelés szakterületen kiváló szakmai teljesítményt nyújt. 

(6) Az  (5)  bekezdésben meghatározott kitüntetésben évente legfeljebb öt fő részesülhet. 

(7) Az  (5)  bekezdésben meghatározott kitüntetéssel emléklap  es  pénzjutalom jár, amelynek 
Összegét a Képviselő-testület eves költségvetésében állapítja meg. 



„Józsefváros Egészségügyéért” 

(1) „Józsefváros Egészségügyéért" kitüntetés adományozható annak a magánszemélynek és 
szakmai közösségnek, aki Józsefvárosban egészségügyi szakterületen kiemelkedő szakmai 
munkát végzett. 

(2) A  kitüntetettek száma évente legfeljebb öt 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 egészségügyi szakterületen kiváló szakmai teljesítményt nyújt. 

(6) Az  (5)  bekezdésben meghatározott kitüntetésben évente legfeljebb három fb részesülhet. 

(7) Az  (5)  bekezdésben meghatározott kitüntetéssel emléklap és pénzjutalom jár, amelynek 
összegét a Képviselő-testület eves költségvetésében állapítja meg. 

12. 

„Józsefvárosi Szociális Munkáért" 
• 

(1) „Józsefvárosi Szociális Munkáért" kitüntetés adományozható annak a magánszemélynek 
és szakmai közösségnek, aki Józsefvárosban szociális szakterületen kiemelkedő szakmai 
munkát végzett. 

(2) A  kitüntettek száma évente legfeljebb három lehet. 

(3) A  kitüntetéssel emléklap és ipénzjutalom 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 szociális szakterületen kiváló szakmai teljesítményt nyújt. 

(6) Az  (5)  bekezdésben meghatározott kitüntetésben évente legfeljebb két  (.6  részesülhet. 



(7)  Az  (5)  bekezdésben meghatározott kitüntetéssel emléklap és pénzjutalom jár, amelynek 
összegét a Képviselő-testület éves költségvetésében állapítja meg. 

13.  § 

„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 legfeljebb három lehet. 

(3) A  kitüntetéssel emléklap és pénzjutalom  jar,  amelynek összegét a Képviselö-testület eves 
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) Az  (5)  bekezdésben meghatározott kitüntetésben évente legfeljebb két fő részesülhet. 

(7) Az  (5)  bekezdésben meghatározott kitüntetéssel emléklap és pénzjutalom jár, amelynek 
összegét a Képviselő-testület eves költségvetésében állapítja meg. 

14.  § 

„Józsefváros Közigazgatásáért" 

(1) „Józsefváros Közigazgatásáért" kitüntetés adományozható annak a magánszemélynek és 
szakmai közösségnek, aki Józsefvárosban közigazgatási szakterületen kiemelkedő 
szakmai munkát végzett. 

(2) A  kitüntetettek száma évente legfeljebb négy 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 adományozható annak a magánszemélynek, aki a kerületben 
közigazgatási szakterületen kiváló szakmai teljesítményt nyújt. 



(6) Az  (5)  bekezdésben meghatározott kitüntetésben évente legfeljebb két förészesülhet. 

(7) Az  (5)  bekezdésben meghatározott kitüntetéssel emléklap  es  pénzjutalom jár, amelynek 
összegét a Képviselő-testület éves költségvetésében állapítja meg. 

IV. A  kitüntetések adományozásának rendje 

15.  § 

(1) A  polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző, a helyi önkormányzati képviselő 
az I. §  (1)  bekezdés szerinti valamennyi kitüntető díj adományozÁsát kezdeményezheti. 

(2)  Az  (1)  bekezdésben megjelölt személyeken kívül kitüntető díj adományozását, 
a) a rendelet  2.  §,  3.  §,  4.  §,  5.  §,  6.  §-iban meghatározott díj esetében bármely józsefvárosi 

lakos a kerületi lapban történő előzetes felhívás alapján, 
bj a rendelet  7. §-ban  meghatározott díj esetében 

• - a kerületben működő oktatás-nevelési intézmények vezetői, 
- a kerületi sportegyesületek is sportszövetségek vezetői, 
- a kerületi diáksport szervezetek vezetői, 
- 20 fó  józsefvárosi választópolgár együtt, 

c) a rendelet  8. §-ban  meghatározott díj esetében, bármely józsefvárosi lakos a -kerületi 
lapban történő előzetes felhívás alapján, kerületi társadalmi és civil szervezetek, 

d) a rendelet  9. §-ban  meghatározott kitüntetés esetében a rendvédelmi szervek vezetői, 
valamint a kerületőri és közterület felügyeleti feladatokat ellátó szervezet vezetői, 

e) a rendelet  10. §-ban  meghatározott kitüntetés esetében 
- a kerületben működő oktatási-nevelési intézmények vezetői, 

f) a rendelet  11.§-ban  meghatározott kitüntetés esetében 
a kerületben működő egészségügyi intézmények vezetői, továbbá a háziorvosok 
es  munkatársaik esetében bármely józsefvárosi lakos a kerületi lapban történő 
előzetes felhívás alapján, 

g) a rendelet  12. §-ban  meghatározott kitüntetés esetében 
- a kerületben működő szociális intézmények vezetői, 

h) a rendelet  13.  §-ában meghatározott kitüntetés esetében 
- a kerületben működő bölcsődei intézmények vezetői kezdeményezhetik. 

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben a kitüntetési javaslatra a Szakbizottságok ülésén, 
vagy a Képviselő-testületi ülésen is érkezhet javaslat. 

(3) Kitüntetésre nem javasolható az, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, 
vagy aki jogerős fegyelmi határozat vagy büntető ítélet hatálya alatt áll. 

(4) A  kitüntetési javaslatokat a Polgármesternek címezve kell előterjeszteni az átadás évének 
szeptember  1.  napjáig. 



16. § 

(1) A  kitüntetés odaítéléséről: 
a) a  2.  § szerinti díj esetében a polgármester vagy az alpolgármester javaslatára, 
b) a  3.  § és a  4.  § szerinti díjak esetében — a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, 
Sport es  Esélyegyenlőségi Bizottság is a Szociális, Egészségügyi is Lakásügyi Bizottság 
véleményének figyelembe vételével — a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport es 
Esélyegyenlőségi Bizottság és a Szociális, Egészségügyi is Lakásügyi Bizottság elnöke 
javaslatára, 
c) a  6.  § és a  8.  § szerinti díjak esetében - az Önkormányzat  5  tagú eseti, szakmai 
zsűrijének véleménye alapján - a polgármester javaslatára, 
d) a  7.  § szerinti díj esetében — a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport Cs 
Esélyegyenlőségi Bizottság és a Józsefvárosi Sporttanács véleményének 
figyelembevételével — a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport es 
Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke javaslatára 
a Képviselő-testület dönt. 

(2)  Az  5.  § szerinti„,Józsefvárosi Közösségekért" kitüntetésre a  15.  §  (2)  bekezdés a) pontja 
szerint beérkezett jelöléseket az Önkormányzat nyilvános szavazásra bocsátja, amelynek 
során legfeljebb a három legtöbb szavazatot szerző jelölt kaphat kitüntetést. 
Szavazategyenlőség esetén az illetékes szakmai bizottság dönt a díjazottakról. 

(3)  Az  (1)  bekezdés  c)  pontja szerinti eseti szakmai zsűri felállításáról minden választási 
ciklus első adományozási évében a Képviselő-testület dönt. 

(4) A 9-13.  §, szerinti szakmai kitüntetés odaítéléséről az illetékes szakbizottság elnöke 
javaslatára az illetékes szakbizottság dönt. 

(5) A  rendelet  14.  § szerinti szakmai kitüntetés odaítéléséről a jegyző javaslatára a Kulturális, 
Civil, Oktatási, Nemzetiségi,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság dönt. 

(6) A 10-14.  § szerinti „Polgármesteri Dicséret" kitüntetés odaítéléséről a polgármester dönt. 
(7) A  díjak odaítélésére jogosult, az odaítélésről szóló döntésének meghozatala kapcsán, 

indokolt esetben a díj odaítélését megtagadhatja, vagy dönthet annak rendeletben 
meghatározott keretszámánál kevesebb személy részére történő adományozásáról. 

17.  § 

(1) A 2-8.  § szerinti díjat a Képviselő-testület által kijelölt képviselő-testületi tag adja  ät. 

(2) A  rendelet  9-13.  § szerinti szakmai kitüntetést az illetékes szakbizottság elnöke adja át. 

(3) A  rendelet  14.  §  (1)  bekezdésben meghatározott díjat a jegyző adja át. 



(4) A 10-14.  § szerinti „Polgármesteri Dicséret" kitüntetést a polgármester adja át. 

18. § 

(1) A  díjak átadására minden évben Ünnepélyes keretek között kerül sor: 
a.) A  „Díszpolgári cím", „Józsefvárosi Becsületkereszt". „Józsefvárosért", „Józsefvárosi 

Közösségekért", „Józsefvárosi Kultúráért", Józsefvárosi Aranykoszorú", „Jó  Sport" 
kittintetések átadása a Képviselő-testület által megjelölt helyen és időpontban, 
Józsefváros kerület születésnapjához  (1777.  november  7.)  kapcsolódóan történik. 

b.) A  szakmai kitüntetések átadása az illetékes szakbizottság által megjelölt helyen és 
időpontban, az adott ágazati ünnepséghez kapcsolódóan történik. 

(2)  Különösen indokolt esetben a díjátadásra az (I) bekezdésben foglaltaktól eltérően is sor 
kerülhet.  A  díj átadásának időpontjára — a kitüntetett személy körülményeire, vagy a 
kitüntetésre okot adó körülmények mérlegelésével- a Képviselő-testület tesz javaslatot. 

V.  A  díjak visszavonása 

19. 

(I)  A  kitüntetés visszavonható,  ha  arra a kitüntetett érdemtelenné vilik.  A  kitüntetés 
visszavonására irányuló javaslatot a polgármester terjeszti a kitüntetés adományozója elé. 

(2)  Érdemtelenné válik a kitüntetésre különösen az, akit a bíróság jogerős ítéletével a 
közügyek gyakorlásától eltilt, vagy akinek közalkalmazotti vagy közszolgálati 
jogviszonya fegyélmi büntetés alapján szűnt meg. 

VI. Vegyes rendelkezések 

20.  § 

(1) A  kitüntető díjakkal összefüggő kiadások fedezetét az önkormányzat költségvetési 
rendeletében kell évente biztosítani. 

(2) A  díjakkal járó jutalomösszeg az általános szabályok szerint adóköteles. 

(3) A  Képviselő-testület által alapított kitüntető díjak adományozásával kapcsolatos 
előkészítő és tigyviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. 

21. 

(I)  A  kitüntetettekröl a Polgármesteri Hivatal az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló  2011.  év CX11. törvénynek megfelelő nyilvántartést • 
vezet. 



(1) A  kitüntetettek névsorát és munkahelyét a helyi tömegkommunikációs eszközök (helyi 
sajtó, stb.) útján nyilvánosságra kell hozni. 

VII.  WOES  rendelkezések 

22.§ 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

23.§ 

A  rendelet hatályba lépésével a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló  23/2019. 
(VII.04.) számú rendelet hatályát veszti. 

Budapest, 2020.  július 

Czuldcemé dr.  Pinter  Erzsébet Pikó  Andras 
jegyző polgármester 



1.  számú melléklet a  .../2020.  ( ) számú önkormányzati rendelethez 

I.  A  „Díszpolgári Cím"-mel adományozott emléktárgy leírása. 
- Márványlapra erősített rézharang, külső harangütővel amely II. Józsefet ábrázolja.  A 

harang palástján feltüntetésre kerül a „Józsefváros díszpolgára" felirat, valamint az 
adományozás éve. 

- Kitűző Józsefváros címerével, anyaga arany. 

2. A  „Józsefvárosi Becsületkereszt"-tel adományozott emléktárgy leírása. 
- Díszdobozban elhelyezett  Kör  alakú középpel bíró, johannita kereszt, a körfelületen a 

kerület névadójáról, Szt. Józsefről elnevezett  Horvath Mihaly  téri templom 
homlokzatának inzertjével díszítve. Anyaga ezüst, háromszög alakú bordó szalagra 
felfüggesztve. Józsefváros címere a polgármesteri aláírással együtt a kitüntetés 
szöveges részénél található. 

3. A  „Józsefvárosért" kitüntetéssel adományozott emléktárgy leírása. 
- Díszdobozban elhelyezett ezüst kitűző, amely a kerületi címert tartalmazza és 

feltüntetésre kerül a „Józsefvárosért" felirat, valamint az adományozás  eve. 

4. A  „Józsefvárosi Közösségekért" kitüntetéssel adományozott emléktárgy leírása. 
-Díszdobozban elhelyezett kristályváza belegravírozva a kerület címerével. 

5. A  „Józsefvárosi Kultúráért" kitüntetéssel adományozott emléktárgy leírása. 
-Díszdobozban elhelyezett arany kitűző, amely színházi álarcot vagy könyvet formáz, 
rajta  J  betűvel. 

6. A „JO Sport"  kitüntetéssel adományozott emléktárgy leírása. 
-Díszdobozban elhelyezett arany kitűző, amely győzelmi kupát formáz, rajta  J  betűvel. 

7. A  „Józsefvárosi Aranykoszorú"-val adományozott emlékplakett leírása. 
, -  20x15  cm-es, díszített falapra erősített gravírozott magasfényű rézlap, amelyet 

középen alul Józsefváros címere díszít. 

8. A  szakmai díjazottaknak évente a költségvetési rendeletben meghatározott összeg keretéig 
tárgyjutalom adható. 



ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a kiemelkedő 
érdemeket szerzett személyek iránti tisztelet méltó elismeréseként a Józsefvárosban 
adományozható kitüntetések egységes szabályozására alkotta meg rendeletét. Új díjak 
alapítása, valamint meglévő díjak összevonása, illetve a szabályozás egyszerű sítése, 
átláthatósága érdekében a jogszabályszerkesztés előírásait is figyelembe véve új rendelet 
megalkotásáról döntött. 

RÉSZLETES INDOKLÁS 

82 1.  §-hoz 

A  Józsefvárosban adományozható címeket, kitüntetéseket, elismeréseket határozza meg. 

a 2. §-hoz 

A  „Díszpolgári Cím" adományozásának részletes feltételeit határozza meg. 

a 3. §-hoz 

A  „Józsefvárosi Becsületkereszt" kitüntetés adományozásának részletes feltételeit határozza, 
meg. 

a 4. §-hoz 

A  „Józsefvárosért" kitüntetés adományozásának részletes feltételeit határozza meg. 

az  5.  §-hoz 

A  „Józsefvárosi Közösségekért" kitüntetés adományozásának részletes feltételeit határozza 
meg. 

a  6.  §-hoz 

A  „JózsefvárosiKultúráért" kitüntetés adományozásának feltételeit szabályozza. 

a 7. §-hoz 

A  „Jó  Sport"  elnevezésű kitüntetés adományozásának feltételeit szabályozza. 

a 8. §-hoz 

A  46zsefvárosi Aranykoszorú" kitüntetés adományozásának feltételeit szabályozza. 



a 9. §-hoz 

A  szakmai kitüntetések körében a „Józsefváros Biztonságáért" kitüntetés adományozásának 
feltételeit szabályozza. 

a 10. §-hoz 

A  szakmai kitüntetések körében „Józsefvárosi Gyermekekért" kitüntetés adományozásának 
feltételeiről rendelkezik. 

all.  §-hoz 

A  szakmai kitüntetések körében a „Józsefváros Egészségügyéért" kitüntetés 
adományozásának feltételeit határozza meg. 

a  12.§-hoz 

A  szakmai kitüntetések körében a „Józsefvárosi Szociális Munkáért" kitüntetés 
adományozásának feltételeit határozza meg. 

a  13.§-hoz 

A  szakmai kitüntetések körében • a „Kiemelkedő Bölcsödei Munkáért" kitüntetés 
adományozásának feltételeit szabályozza. 

a 14. §-hoz 

A  szakmai kitüntetések körében a „Józsefváros Közigazgatásáért" kitüntetés 
adományozásának feltételeiről rendelkezik. 

a 15. §-hoz 

A  kitüntetések adományozásának kezdeményező szervezetek és természetese személyek körét 
határozza meg. 

a 16. §-hoz 

Az egyes címek, kitüntetések, elismerések adományozására vonatkozó javaslat 
előterjesztésének és odaitélésének szabályairól rendelkezik. 

a  17.§-hoz 

Az egyes elismerések átadóiról rendelkezik. 



a 18. §-hoz 

Az egyes elismerések átadásának időpontját határozza meg. 

a 19. §-hoz 

Érdemtelenné válás esetén a kapott kitüntetés visszavonásáról rendelkezik. 

a 20. §-hoz 

A  kittintetésekhez járó pénzjutalom forrásáról és azok adókötelességéről rendelkezik. 

• a  21.  §-hoz 

A  kitüntetettek nyilvántartásáról rendelkezik. 

a 22. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

a 23. §-hoz 

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz. 



HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a 
Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló  ..../2020.  ( ) önkormányzati 

rendeletéhez 

A  rendelettervezet esetében figyeldmbe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló  2010.  évi 
CXXX. törvény  17.  §  (1)  bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot:  „A  jogszabály 
előkészítője — a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű — előzetes 
hatásviisgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve 
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa 
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes 
hatásvizsgálatot végez." 

A  hatásvizsgálat során a  (2)  bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni. 

I. Társadalmi hatások 
A  rendelet elfogadása alapot teremt arra, hogy az Önkormányzat megbecsülését fejezze ki a 
társadalom azon tagjai iránt, akik Józsefváros  es  a köz szolgálatában végzett elismerésre 
érdemes munkájukkal, tevékenységükkel a kerület fejlődéséhez járulnak hozzá. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 
Az elismerések pénzjutalommal járnak, amelynek költségvetési fedezetét meg kell teremteni 
az eves költségvetésben. 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 
A  rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi 
következménye nincs. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A  rendelet elfogadásával az adminisztrációs terhek kis mértékben növekednek. 

5. A  jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
A  jogalkotás elmaradásának nincs következménye. 

6. A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
A  jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak, 
a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak. 
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