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Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 40/2020. (VII. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselö-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:

1. § A Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 40/2020. (VII. 16.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„7. §
„Guricsné Pásztor Erzsébet-díj”

( 1 ) „Guricsné Pásztor Erzsébet-díj” elnevezésű kitüntetés a testnevelési és 
sporttevékenység területén kiemelkedő munkát végzett természetes személynek, jogi 
személynek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére adományozható, így 
különösen:
a) a kerületi testnevelési és sporttevékenység érdekében évek óta végzett példamutató 
tevékenység.
b) az ifjúsági testedzés és diáksport eredményes szervezésének,
c) kiemelkedő sportteljesítmény vagy egész életmű,
d) nemzetközi eredményesség és az azt segítő tevékenység,
e) a kerület testnevelési és sportmozgalmának, feltételrendszerének anyagi támogatása,
f) kerületi sportlétesítmény fejlesztéséért, fenntartásáért végzett kiemelkedő teljesítmény 
elismeréseként.
(2) A kitüntetést évente legfeljebb három személy és egy szervezet kaphatja meg.
(3) A kitüntetéssel az Önkormányzat oklevelet és emléktárgyat adományoz.”

2. § A Rendelet
a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „Jó Sport” szövegrész helyébe a „Guricsné Pásztor 
Erzsébet-díj” szöveg lép,
b) 18. § (1) bekezdés a) pontjában a „Jó Sport” szövegrész helyébe a „Guricsné Pásztor 
Erzsébet-díj” szöveg lép.

3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti a Rendelet 1. § (3) bekezdésében a „számú” szövegrész.



5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022. június 23.

If.



1. melléklet a 20/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelethez
„ 1. melléklet a 40/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelethez

A kitüntetésekhez járó emléktárgyak leírása

1. A „Díszpolgári Cím”-mel adományozott emléktárgy leírása:
Márványlapra erősített rézharang, külső harangütövel 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 Horváth Mihály 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 éve.

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 „Guricsné Pásztor Erzsébet-díj” 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.”



INDOKOLÁS 

a Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 40/2020. (VII. 16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2022. (VI. 23.) önkormányzati 

rendelethez

Általános indokolás

A Józsefvárosban adományozható kitüntetésekről szóló 40/2020. (VII. 16.) önkormányzati 
rendelet módosítását és a „Jó Sport" kitüntetés átnevezését Józsefváros díszpolgára Guricsné 
Pásztor Erzsébet emlékének méltó megőrzése indokolja.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Guricsné Pásztor Erzsébet emlékének méltó megőrzése érdekében a „Jó Sport" kitüntetés 
átnevezése „Guricsné Pásztor Erzsébet-díj”-ra módosul.

a 2.§-hoz

A kitüntetések elnevezésének módosítása.

a 3.§-hoz

A „Guricsné Pásztor Erzsébet-díj" szabályozása.

az 4. §-hoz

Az adományozható kitüntetésekkel járó emléktárgyak leírását tartalmazó melléklet 
módosítása.

az 5.§-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Állásfoglalás az indokolás közzétételéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§ (1) bekezdése alapján a jogalkotó 
álláspontja az. hogy az indokolás közzétehető.
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