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Budapest J őzsefv írosĺ Onko rmźnyzat
Ké pviselő-testtilet e szźtmir a

Tisztelt Képviselő.testiilet!

A Józsefuárosban adományozhatő kitiintetésekĺől szóló ,1112006. (III. 10.) szźlInu
önkormányzati ręndelet 7. $ (1) bekezdése szerint ,,Az Ev Józsefuáros Rendvédelmi
Munkatársa,' kitĹintető cím adományozhatő annak a ľendvédelmi szervek á||ományábatartoző
szenrélytrek, aki Józsefváľos közbiztolrsága éľdekében kiemelkedő ľerrdvédelmi és
kozigazgatási tevékenys é get v é gzett.,,

A központi áIlamigazgatási szeľvekĺől, valamint a Kormány tagsai és az államtitkárok
jogá||ásárőI szőIő 2010. évi XLIII. ttirvény 1. $ (5) bekezdésę nevesíti a rendvédelmi
szerveket. Rendvédelmi szeľvnek minőstil a rendőrség, a polgáľi védelem, a büntetés-
végrehajtási szervezet, aZ á||arni és hivatásos önkormányzati tuzo|tőság és a po|gtn
nemzetbiztons ági szo l gál atok.
A fęnti tcĺrvény által definiált rendvédelmi szervek mellett a
f eĺlĺltaft ástltakcĺzterület-feltigyeletbiztosítja.

helý közrend, kcizbiztonság

ÉRKEZETT l

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

Aképviselő-testületiülésidőpontja:2011. szeptembęr 15. l ... ..''..sz.napirend

Táľgy: Javaslat a Jőzsefvtrosban adományozhatő kitüntetésekről szőllő
1 I l 2006. (III. 1 0' ) sztlmu onkormányzati renđelet móđosítására

A napiľendet nýlt tilésen ke|| tttrgyaIní, a hatźrozat és a ľendelet elfogadásához minősített
szav azattobb s é g szüks é ge s
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Váľosgazdá|kodási és Pénziigyĺ Bizottság vé|eményezi X
Humánszolgáltatási Bĺzottság v é|eményezi

Hatźlr ozati j av as|at a bizottság sztĺmtr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|óterjesztés
meptárwalását.
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A Józsefvárosi KcizterĹilet-felügyelet đolgozói aZ elmúlt évekbęn nem részestiltek
kittintetésben. Tekintętte| arra, hogy a Józsefvárosi Közteľület-felügyelet az onkormźnyzat
irányítása alatt működő rendészeti szerv, a Jőzsefvźtrosban aďomźtnyozható kitiintetésekľől
szőLő 1112006. (Iil. 10.) számú önkormányzati rendelet 7. $-ban szabá|yozott ,,Az Ev
Józsefuáros Renđvédelmi Munkatársa'' kitiintető címet indokolt kiterjeszteni a Józsefvárosi
Közterĺilet- feltĺgyelet kcjzteľĹilęt-felügyelő ire és kerületőreiľe is.

Az Alkotmźĺĺy (1949. évi XX. törvény) 44lA, $ (1) bekezdés Í) pontja szerint a helý
képviselő-testület cinkormányzati jelképeket alkothat, helý kitiintetéseket és elismerő címeket
alapíthat, A helý önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. $ (1) bekezdés c)
pontja aIapján a képviselő-testület hatásk<iréből nem nlházÁatő źi az onkormćnyzatijelképek,
kitüntetésekéselismerőcímekmeghatźlrozása,haszná|atukszabáIyozása.

Äz elóterjeszés mellékletét képező rendelet-tervezettartalmazza atervezett módosításokat. A
kittintetettek számtnak ntjvelése miatt (eddigi 2 tő helyett 4 fo) a 20II. évi kĺiltségvetés
teľhére, valamint a következő évekĺe előzetes kötelezettsé gváIIaIás sztikséges'

Kéľem az alábbihatátozatijavaslat és az e|őtęľjesztés mellékletét képező ľendelet tęrvezet
elfogadását.

Ha.rÁnoza,Tl JAvASLAT

A Képviselő-testtilet úgy dcint, hogy

1.) a Józsefuáľosban ađomtnyozhatő kittintetésekľől szóló 1112006. (III. 10.)

önkormányzati rendelet módosításánál ,,Az É'ĺ, Józsefuáľosi Rendvédelmi
Munkatársa'' kitüntetés szźtmának nĺjvelése miatt a 2 fóre jelentkező többletköltségek
fedezetéül a201I. évi költségvetés 11104 cím előiľányzatźú jeloli meg 159.400,- foľint
cisszegben.

2') a 2012. évi és az ań. követo évek kciltségvetésének terhérę évente 159.400,- forint
erej éig előzetes kĺitelezettséget vállal.

3.) felkéri a polgármestert, hogy a 2011, évi költségvetés módosításánál, valamint a

mindenkoľi költségvetés készítésén éI a hatźr ozatb an fo glaltakat Ve gye ťr gyelembe.

Felelős: polgármester
Hatáľido: a 201I. évi költségvetés következő módosítása

A dtintés végrebajtá,sátvégző szervezeti egység: Jegyzoi Kabinet Jogi Csoport

Budapest, 20I1r szeptember 2. Gą*;Ĺfu
polgármester

Töľvényességi

j e gy zőt he lyette sítő alj e gy ző
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Budapest Főváros VIII. keľiilet Jĺizsefvárosi onkormányzat Képviselő-testületének

...l20t1. (......) tinkormányzati rendelete

a J őzs efv źlľo s ban adom ányo zhatő kitüntetés ekről szóló
t1/2006. (Iil. 10.) Budapest Józsefváľos onkormźnyzati ľendelet módosításáľól

Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuárosi onkormźnyzat Képviselő-testülete a helyí
onkormányzatobőI szóló 1990' évi LXV. törvény 16. $ (1) bekezdésében kapott fe|hatalmazźĺs
a|apjźn az Alkotmäny 44lA. $ (1) bekezdés Í) pontjában meghatározott fęladatkörében e|jáĺva a
következoket rendeli el.

1'$ (1) A Józsefuárosban adományozhatő kittintetésekĺől szóló 1112006. (Iil. 10.)

önkormányzati rende\et (továbbiakban: Rendelet) 7. $ (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

,,(I) ,,Az Év Józsefváros Rendvédelmi Munkataľsa'' kittintető cím adományozhatő annak a
rendvédelmi szęrvek és a Józsefuárosi Közterület-felügyelet közteľiilet feltĺgyelő és keľületőr
állományába tartoző személynek, aki Józsefuáľos közbiztonsága érđekében kiemelkedő
ľendvédelmi és közi ga z gatási tevékenys é get v é gez.,,

(2) A Renđe|et7 ' $ (2) bekezdése helyébe a következő ľendelkezésIép:

,,(2) A cím évęnte négy fó részére adományozhatő.,,

2.$ (1) A Rendęlet 17. $ (1) bekezdés i) pontjának helyébe a kĺjvetkezo ľendelkezés lép:

(A Képviselő-testület által alapított kitüntető díj adományozását kezdeményezheti:)

,,i) a rendelet 7'$-ban meghatźlrozott kittĺntetés esetében a Budapesti Rendőr-fokapitanyság
VIII. kerületi Rendőrkapitarlyságvezetője és a Józsefuarosi Közteľĺilet-feltigyeIetvezetője,,,

(2) A Rende|et ĺ7. $ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

., 
,,A kitüntetési javaslatokat a Polgármesternęk cimezvę kell előterjeszteni az átadás évét

l mege|őző év decembeľ 15-ig, ,,Az Ev Józsefizáľos Rendvédelmi Munkataľsa'' kitüntető cím
esetében pedig az átaďás évének október l-jéig.,,

. J.$ A Rendelet 18. $ (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

, ,(5) ,,AzÉv Józsefuáros Rendvédelmi Munkatársa'' cím odaítéléséľől a polgĺírmesteľ dcint.''

4 $ (1) A Rendelet 19.$ (2) bekezdésének helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,(2) Arendelet 5. $-ban meghatźrozott díjakat a Yźrosgazdálkodási és Pérrzügý Bizottsźĺg
elnoke aďia át.,,



(2) A Rendelet 19.$ (4) bekezdésének helyébe a kcjvetkező ľendelkezés lép:

,,(4) A rendelet 9.$ (i) bekezdésében meghatározott sza\<ĺrlai kitĺintetést a HumánszoIgtitatásí
Bizottság elnöke adja át, a rendelet 7.$ (1) bekezdésében és a 9.$ (5) bekezdésében
meghatärozott kittintetéseket a polgármesteľ adja át.''

5'$ A Rendelęt20. $ (1) bekezdés f.) pontja helyébe a kovetkező rendelkezés lép:

(A ľendeletben meghatározott díiak átadására minden évben ünnepéĺyes keretek ktjzött kerül
sor.:)

,,20. $ (1) f.) pont ,,Az Év Józsefuáros Rendvédelmi munkatársa esetében a polgármester által
me ghatár o zo tt i dőp o ntb an,,,

3.$ Jelen rendelet 20II. szeptember l9-én|éphatá|yba.

Budapest' 20II' szeptembeľ ...

Dr. Mészár Erika
j e gyzőt helyettesítő a|j e gy ző

Dr. Kocsis Máté
po1gármester



11ĺ2006. (IIL 10.) Budapest
Józsefváľos onkoľmá nyzati rendelet

a Józsefvárosban adományozható
kitiintetésekľől

7.$
(1) ,,Az Ev Józsefváros Rendvédelmi

Munkatarsď' kitĺintető cím adományozhatő
annak a rendvédelmi szervek állományába
tarĺoző személynek, aki Józsefuáľos
közbiztonsága érdekében kiemelkedő
ľendvédelmi és
tevékenységet végez.

közigazgatási

(2) A cím évente két fó tészére
adományozhatő.

l7.$ (A Képviselő-testület által alapított
kitantető díj adományozósót lrezdeményezheti :)

(1) i) a rendelet 7.$-ban meghatźrozott
kitiintetés esetében a Yárossazdálkodási és
Pél:zijgyi Bizottság

(3) A kitiintetési javaslatokat a
Polgármesteľnek címezve kel l előterj eszteni az
éltadás évét megelőzo év december 15-ig.

18.$
(5) ,,Az Év Józsefuáros Rendvédelmi
Munkataľsa'' címľe vonatkozó javaslatot -a
Yárosgazděllkodási és Pénzíjgyi Bizottság
véleményének figyelembevételével- a
Yőrosgazdźtlkodási és PénzĹigyi Bizottság
elnöke teľjeszti elő. odaítéléséről a Képviselő-
testĺilet dönt.

Budapest Főváľos VIII. kerĺilet
Józsefuáľosi onkoľm ányzat Képvise|ő.

testiiletének
.... ĺ20|1. (... ...) iinkoľmányzati rendelete

a Józsefvárosban ado m ány ozhatćl
kitüntetésekről szóló

1l/2006. (III. 10.) Budapest
Józsefváľos onko ľmá nyzati

módosításáľól

(l) ,,Az Ev Józsefváros Rendvédelmi
Munkatiáľsď, kitiintető cím
adományozható annak a ľendvédelmi
szervek és a Józsefvdrosi Közteriłlet-

feliiglelet kijzteríilet felíiglelő és
keriiletőr źi|ományálba tartoző
személynek, aki Józsefuáľos
közbiztonsága éľdekében kiemelkedő
rendvédelmi és közigazgatási
tevékenységetvégez.

(2) A cím évente négy Íő részéte
adománvozható.

i) a rendelet 7.$-ban meghatározott
kittintetés esetében a Badapesti Rendőľ-

főhapitdnysdg VIII. keriłIeti
RendóÍrkapitúnysdg vezetoje és a
rózsefvdrosi Ki) zt er ĺi l et-fe l iigĺ e l e t
ve7etője,

(3) A kitüntetési javaslatokat a
Polgármesteľnek címezve ke|l
előteľjeszteni az őtadéls évét megelőző év
decembeľ l5-ig, uAz B, Józsefvlúros
Rendvédelmi Munkatdrsa,, kitĺintető cím
esetében pedig az dtadús évének október I-
jéig."

(5) ,,Az Év Józsefuáľos Rendvédelmi
Munkatiársa'' cím odaítéléséľő| a
polgdrmesteľ dönt.



Képviselő-testület đönt.

1e. 0
(2) A ręndelet 5.$-ban és 7.$-ban
meghatározott díjakat a Váľosgazdálkodási
és Pénztigý Bizottság elnöke adja tú.,

(4) A rendelet 9.$ (1) bekezdésében
meghatározott szakmai kitiintetést a
Humánszol gźůtatási Bizottság elncĺke adja át,

a rendelet 9'$ (5) bekezdésében
meghatározott kitüntetéseket a polgármester
ađja źĺt.

20. s U) (A rendeletben meghatározott díjak
átadására minden évben iinnepélyes keretek
között keľül sor: )
Đ Az Ev Józsefuáros Rendvédęlmi
Munkatársa'' esętében a Józsefuáľosi
Rendvédelmi Nap alkalmával,

(5) A rende|et 5. $-ban meghatározott díjakat
a Yárosgazđálkodási és Pénziĺgý Bizottság
eln<ike ađja ät.

(4) A rendelet 9.$ (1) bekezdésében
meghatźĺrozott szakmaí kitüntetést a
HumánszolgáItattĺsiBizottsägelnökeadjatĺ,
a rendelet 7.s (1) bekezdésében és a 9.$ (5)

bekezdésében meghataľozott kittintetéseket a
polgármester adja át.

f.) ,,Az Ev Józsefuáros Rendvédelmi
Munkatársa'' esetében a polgúrmester dltal
megh atdro zott időp ontb an,


