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B udapest Józsefvárosi onkor mányzat

Képviselő.testülete számär a

E|őterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti Ĺilés időpontj a: 201 1 . november 1 7. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a VIIL kerĺileti Rendőrkapitányság és a Józsefvárosĺ Tĺizőrség
állománvában lévő rendőrök és tĺizoltók iutalmazására

A napiľendęt ĺy1Jťlzárt iilésen kell tárgyalni, a hatźrozat és rendelet elfogadásához
egyszedĺ/!Ĺinlógĺtg]ľt szav azattiőbb ség szüksé ges.
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Városgazdálkodási és PénzĺiryÍ Bĺzottság véIeményezi x

HumánszotgáItatási Bizottság véleményezi tr

Határozati javaslat a bizottság szőmźra:

A Váĺosgazdálkodasi és Pénziievi Bizottsĺíď Humĺĺnszolgáltatĺási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|oteriesnés mestaÍsyalását.

Tĺszte|t Képviselő-testĺilet !

A Képviselő-testtilet 2008. és 2009. évben a Józsefváľos Fejlődéséért Egyesület bevonásával,
majd 2010. évben l0 millió forintot biztosított a keľiiletben szakmailag kimagasló
teljesítméný nyujtó ľendőrök és tíizo|tók munkájának elismeľésére.

A közrend és közbiztonság erőn feliili, őůdozatkész munkavégzésére, valamint a Józsefuáľosi
Tiĺzőrség csapatĺínak a Fővárosi Tűzo|tőparancsnokság által megrendezett Tiĺzoltó Szakmai
Versenyen eléľt előkelő helyezésére, javasolom, hogy a VIII. keľiileti Rendőrkapitányság és a

Józsefuárosi Tűzőrség vezetojének javaslata alapján a rendőrségi és tÍizőrségi állomány
tagiainak adoményozza az onkorményzat a ,,Józsefuáľos ľendjééľt'' kittintető címet. Az
elismeréssel oklevél és pénzjutalom jár, javasolom, hory a képviselő-testtilet összesen 10

millió forint fedezetet biztosítson a pénzjutalomra (8.000.000 Ft-ot a ľendőľkapitányság,
2.000.000 Ft-ot a tuzorség éilromány tagsai részére).
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A Józsefuárosban adományozható kitüntetésekről szóló 1||2006. (I[.l0.) Budapest
Józsefuáľos Önkoľmányzati rendelet 5. $-a szabáůyozza, a ,,Iőzsefvélros rendjééľt'' kitiintető
cim szabáiyait eszerint ,,Józsefuáros rendjeert'' kitüntető cím adományozhatő a Józsefuáros
rendjéért kifejtett áldozatos tevékenység elismeréseként, a közrendért bátor helyállást
tanlisító civil szervezeteknek és magánszemélyeknek. A kitĺintető címmel az adomźnyozÁs
tényétigazolró okirat és pénzjutalom jár.

Az Alkotmány (1949. évi XX. törvény) 44/A. s (1) bekezdés f) pontja szeľint a helyi
képviselő.testĺilet iinkormőnyzati je|képeket alkothat, helyi kitĹintetéseket és elismerő címeket
alapíthat. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tiiľvény 10. $ (1) bekezdés c)
pontja a|apján a képviselő-testiilet haüísköréből nem ruhĺŁhatő átt az önkoľmányzati jelképek,
kitiintetésekéselismeľőcímekmeghatarozásąhasználatukszabálryozása.

Az e|őterjesztés mellékletét képezö rendelet-tervezet tartalmazza a javasolt módosításokat,
mely szerint a kitĺintető cím adományozása polgármesteri hatáskörb e taÍtozna a jiivöben. Az
elismeľésben érintett rendőrségi és tĹĺzőrségi dolgozók névsoráról és iisszegéröl a VIII.
kerületi Rendőrkapitłĺny és a Józsefuárosi Tiĺzőrség parancsnolcínak javaslata alapján a
Polgáľmester dönt. A jutalmazás fedezetére a 11107-01 cím Működési cél és általános
taľtalékon lévő közbizonsági egyéb feladatokra tervezetĺ10.000 e Ft-ot javaslom megielölni.

Mindezek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testiiletet az alábbi határozati javaslat és
ľendeletmódosít,ĺás elfogadrísrára.

IĺáTÁRoZATI JAVASLAT

A Képviselö.testĺilet úgy dönt, hogy

l. Józsefuárosban szakmailag kimagasló teljesítményt nyujtó rendőriik és tiizoltók
munkájának f01^1. évi elismeréseként a l |/2006. (III.10.) sz. önkoľmányzati ľendelet
5. $-a szerinti kitüntető cím adományozá.sára a BRFK VIII. kerületi
Rendőľkapitányság állomány tagsai Észére 8.000 e F! a Józsefuáľosi Tűzőrség
ál|omány tagtrai részére 2.000 e Ft - összesen 10.000 e Ft - költségvetési fedezetet
biztosÍt.

Felelős: polgármester, keľiileti ľendőľkapiĺány, Józsefuáľosi TÍĺzőrség parancsnoka
Hatríľidő: 20l1. decembeľ 31.

2. az onkoľmányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím miĺködési cél és
általános taľtalék e|őirányzatáln beliil a közbinonsági egyéb feladatok e|oirányzatéú
10.000 e Ft-tal csökkenti, és ezze| egyidejűleg a |Il04 cím személyi juttaĹás
előirányzatéú7.874 e Ft-tal_ rendőrök tészére 6.299 e Ft, tiĺzoltók részére l.575 e Ft -
, a munkáltatót terhelő járulékok e|őftányzatźtt 2.If6 e Ft.tal megemeli a határozat I.
pontjában foglalt jutalmak kífizetése címén.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: azonna|

3. felkéri a polgármesteľt, hogy a VIII. keľületi Rendőľkapitány és a Józsefuárosi
Tíizőrség paľancsnokának javas|ata a|apján a szakmailag kimagasló teljesítméný
nyujtó hivatásos rendőrök és tiĺzoltók részére a Polgáľmesteri Hivata| házipénztěrán
keľesztii l a j utalom kifi zetéséľől intézkedj en.

Felelős: po|gáľmesteľ, VIII. kerületi Rendőrkapitány, Józsefváľosi Tíĺzőrség
parancsnoka.
Hatáľidő:20l l. december 31.



A dłintés végľehajtás áú végző srłrvezeti egység: Pénziigyi |J gyosztá|y

Budapest 2011. november 4.

Tiiľvényességi ellenőrzés:

,{, ,brev ąe,
- Dr. Mészár Erika ,/

ajegyzőthelyettesítö a|jegyző ,/

polgármester



B udapest Fővá ros VIII. kerĺi let Józsefvárosi On ko r mányzat Képviselő-testiiletének

....ĺ2011. (......) önkormányzatĺ rendelete

a Józsefvárosbań adományozható kitüntetésekľől szóló
Í1t2006. (ttr. 10.) Budapest Józsefváľos onkormányzati rendelet módosításáľĺit

Budapest Föváros VIII. keriilet Józsefuárosi onkoľmányzat Képviselő-testiilete a helyi
önkoľmányzatokról szóló 1990. évi Lxv. törvény 16. $ (l) bekezdésében kapott felhatalmaaís
a|apján az Alkotmány 44lA. E (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáľva a
ktivetkezőket rendeli el.

l.$ A Józsefuáľosban adományozható kitiintetésekről szóló l |12006. (Iil. 10.) önkormányzati
ľendelet (továbbiakban: RendeleĐ 5. s (1) bekezdése helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,(1) ,,Józsefuáros ręndjeeľt'' kitiintető cím adományozható a Józsefuáľos rendjééľt kifejtett
áldozatos tevékenység elismeréseként a közrendért bátor helytállást tanúsító civil
szeľvezeteknet magánszeméIyeknek és a rendvédelmi szervek állományának tagjai részére.

2.$ A Rende|et 17. $ (l) bekezdés g) pontjának helyébe a kiivetkező rendelkezés |ép:

(A Képviselő-testület óltal alapított kittintető díj adomónyozósót lrezdeményezheti)
,,g) a rendelet 5.$-ban megfiatźnozoff kittintetés esetében a kerület báľmely lakóją a Budapesti
Rendőľ-főkapitĺányság VIII. keľtileti Rendőrkapitánysélg vezetője és a Józsefuárosi TÍĺzőrség
vezetője a cselekmény, esemény pontos leírásával és dokumentźiźtsáva|,',

3.$ A Rendelet 18. $ (3) bekezdésének helyébe a kiivetkezó rendelkezés lép:

-(3) ,,A Józsefváros Rendjééď' díj odaítélésérő1. a polgáľmester dönt.''

4.$ A Rendelet l9.$ Q)bekezdésének helyébe a ktivetkező ľendelkezés|ép:

,,(2) A rende|et 5. $-ban meghatfuozott dfiakat a polgáľmester adjaát.',

5.$ A Rende|ęt20. $ (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő ľendelkezés lép:

(A rendeletben meghatdrozou díjak ótadósára minden évben iinnepélyes lreretek lĺözôtt kerül
sor:)

,,20. $ (l) d) pont ,,A Józsefváros Rendjééľt'' kitüntetés esetében a polgármester által
meghatár ozott i dőpontban,''

6.$ Ez a rendelet 201l. november l8-án léphata|yba.



Budapest, 2011. novembeľ 08.

Dr. Mészár Eľika
jegy zőt helyettesítő a|jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester



11/2006. (ilI I0.) BudapesÍ
rózsefvdros onkormdny zati rendelet

a űí a efv óro s b an ado mđ ny o zh ató
kitiintetésekrdl

5. s (I) Józsefvóros rendjéért,, kitiintető cím
adomónyozható a Józsefváros rendjéért
kifejtett óldozatos tevélrenység
e lismeré seként, a lrĺjzrendért b átor helytóllóst
tąnusító civil szervezetelcľlek.
magónszemélyelmek

17.s O (A Képviselő-testület óhal alapított
kitĺintető díj adomónyozasót
lrezdeményezheti)
g) a rendelet S.$-ban meghatórozott
kittintetés esetében a lrerĺilet bórmely lalaja,
a cselekmény pontos leírąsaval és
dohlmentóląsaval.',

l&'s (3) ,,A Józsefióros rendjéért', díjra
vonatlrazó javaslatot -a Vórosgazůźlladasi
és Péĺaiigłi Bizottsóg véleményének
figłelembevételével- a Városgazdólladósi és
Pénzügli Bizottság elntjke terjeszti elő.
odaítéIéséről a Képviselő-testiilet dönt.

19. s O A rendelet S.$-ban meghatórozott
díjakat a Vórosgazdóllrndást és Pénzüg,li
Bizottsóg elnłjlre adja ót.

20.s(l) (A rendeletben meghatórozott díjak
átadósára minden évben ĺinnepélyes lreretek
lĺözött lrertil soľ)

d),,Á Józsefváros Rendjéért,, esetében a
Józsefiórosi nnpok keretében a Képviselő-
testület által megielak helyen és időpontban
polgórmester óItal meghatórozott

Budapest Fővdros WII kerĺilet Jóaefvdrosi
o n ko r mdny zat KépvÍs elő-test iłleténe k

..../2 0 l I. (......) ĺ)nkormlźnyzatÍ rendelete
a róaefvdros b an adomdny ozható

kitüntetésekről s zlí llí
1l/2006. (m 10) Budapest

Jó a efl dľo s Ó n ko ľ móny zatl ľe kdélet

módosítlÍsdról

5. s (I) Jóaefvóros rendjéért,, kitüntető cím
adomónyozható ą Józsefváros rendjéért
kifejtett óldozatos tevéIrenység
elismeréseWnt, a lrôzrendért bótor helytóIlást
tanúsító civil szervezeteknek,
magónszeméIyelłuk és a rendvédelmi
szerve k dllomdny dnak tagj ai részére

I7.s (I) (A Képviselő-testťilet óltal alapítou
kitiłntető díj adomónyozasót
lrezdeményezheti:)
g,) ą rendelet S.$-ban meghatórozott
kittłntetés esetében a lrerület bármely lalaja,
a Budapesti Rendőr-főkapitdnysóg VIn.
kerii]eti Rendőrkapitónysdg vezetĘje és a
Jóaefvdrosí Tíízőrsěg vezetĘje a
cselelonéľry, esemény pontos leírósovąl és
dohlmentólósó,val,',

18.s @ ,,A lóaefvúros Rendjééľt,, díj
o daítéléséről a p olgdrmester dij nĹ,,

I9.s @ A rendelet 5. ýban meghatdrozott
díjakat a polgdrmesteľ adja dt

20.sQ) (Á rendeletben meghatórozott díjak
ótadasóra minđen évben ünnepélyes keretek
ldzött lrerül sor:)

d) Á Józsefvóros Rendjéért,, kittintetés
esetében a polgdrmester dltal meghatdrozott
időpontban,


