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Tĺsztelt Képviselő.testůilet!

A Józsefuaľosban adományoz}ntő kitiintetésekről szóló ||12006. (III.l0.) önkoľmĺĺnyzati ren.
delet (a továbbiakban: Rendelet) szabáiyozza a kittintetések, díjak típusait, a kittintetésekľe,

- díjakĺa történő felterjesztések, és azok źtadźsĺínak köľĺilményeit, valamint a kitiintetésekkel,
díjakkal jĺáró üáľgyi, pénzbeli jutalmakat.

.Jeleĺ.l renđelętmódosítłás keretében pontosítłásľa és egységesítésľe kerĹil a pénzjutalmak szabá-
|yozása. Jelenleg a Rendelet éľtelmében a Képviselő-testiilet a költségvetésben hatá,rozzameg
a jutalmak összegét, azoĺbancélszerűbb a jutďmakat összegszeľtĺen megieleníteni a Rendelet
szövegében, a javaslat a|apjan a szakmai kitÍintetésekkel a hatalyos aďőzÁsijogszabályok ťr-

gyelembe vételével bruttó 7|. 430,. Ft, kiiaiszwiselők esetében bruttó 9l.600'- Ft, a Polgar.
mesteri Dicséľettel bruttó 35.7|0,- Ft, köztisztviselők esetében bruttó 45.800'- Ft <isszegű
pénzjutalom jĺĺľ.
A ,,Józsefuĺáĺos rendjééľt'' kitĺintető cím esetében a kitiintető cím speciális jellegéből adódóan
nem teszek javaslatot sem a jutalomra javasolható személyek szźtma" sem az összeg tekinteté-
ben tekintettel arrą hogy a kitĹintető cím a Józsefuaľos rendjééľt kifejtett áldozatos tevékeny-
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ség elismeréseként, a közrendéľt bátor helyĺíllást adományozflatő és a korábbi években a
Rendőrkapifuányság és a Tűzőrség vezetője tett javaslatot mind a kitÍintetésben részesíthetők
szźma, mind az 1 főre eső ĺĺsszeg tekintetében.

A]Rendelet.l7.$-a szabélyozza' a kittintetést kezdeményezők körét. A paragrafus pontosítasra
keľiil a kerületi lakosok egységes megnevezésével, tĺirlésre kerĹil a képviselőcsoportokra vo-
ĺatkozn rész (mivelnincsenek képviselőcsopoľtok), valamint azzaI,hogy az oktatási területen
bekövetkező fenntaľtói változásokat figyelembe véve a keľiiletben mfüödő oktatrísi intézmé-
nyek vezetői helyett a jövőben a Klebelsberg Intézményfenntaľtó K<izpont Budapest VI[.
TankeľĹileténekigazgatója kezdeményęzze aJó Spoľt és a Józsefraľosi'Gyermekekért kitiinte-
tésre javasolt magĺánszeméIyt, szakmai közösséget a keľĹiletben mfüödő köznevelési intézmé-
nyek vezetőinek javaslata ďapjĺán, ezen paragrafuson beltili tovąbbi pontosítások nyelvtani
pontosíL.ások.

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pon$a alapjrán a helyi ĺinkormĺĺnyzat rendeletet alkot.
Magyaroľszaghelyi önkormányzataiľól szóló 20tl. évi CL)ooo(IX. tĺirvény 4f. s I. pontja,
valamint 42. $ 3. pontja alapjan a rendeletalkoüĺs és a kitiintetések és elismerő díjak adomá-
nyozása a képviselő-testtilet át nem ruházható haüĺskĺire.

Az e|őteqesztés mellékletét képező rendelet.tervezet tarta|mazzaatervezett módosításokat-
A módosítas az eddigi évek költségvetésében tervezett összegeket veszi alapul, így a döntés
nem igényel a koľábbi éveh'hez képest t<ibbletfedezetet.

Kérem az eIőterjesztés mellékl eÍét képező rendelet tewezet elfogadĺísát.

Budapest, 2013. februar 1 1.

polgĺíľmester

Törvényességi ellenőrzés :

Rimĺín Edina
Jegyzo

nevében és megbízásából:

4ń'fu*
aljegyzó
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az elłiterjesztés 1. számú melléklete

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Jĺĺzsefváros onko rmányzat
'..]; ' Képviselő.testĺiletének

... 12013. (......) iinkormányzati rendelete

a Józsefuáľosban adományo"o*:#;:ľ"1.ľäffiĺä.x""'ä1ll2006. (nI.10.) önkormányzaťi

Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefulíľosi Önkormźnyz-at Képviselő-testtilete az
Alaptĺirvény 32. cikk (1) bekezdésében meghaÍározott feladatkörében eljőlrva, Magyarország
helyi önkormźnyzatairól szóló 20l|. évi CL)oo([X. törvény 42. s 3. pontjában foglďt
felhatalmazas alapjĺán a következőket rendeli el:

1.$ A Józsefuarosban adományozhato kitiintetésekről szóló |112006. (Iil.10.) önkormányzati
rendelet (atovábbiakban: RendeleĐ 7. $ (3) bekezdés helyébe akövetkező rendelkezés lép:

,,A kittintetéssel az ądományozás tényét igazoló okirat és bruttó 7I.430,- Ft osszeý pénzjuta-
Iom jár.,'

2.$ A Rendelet 9. $ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
,, (3) A kitijntetéssel emléHap és bruttó 7I.430,- Ft ĺ;sszeý pénzjutalom jár.,'

3.$ A Rendelet 9. $ (7) bekezdés helyébe a kĺivetkező rendelkezés lép:
,, (7) A kitiintetéssel emléklap és bruttó 35.7]0,- Ft t;sszegű pénzjutalom jár.,,

4.$ A Rendelet 11. $ (3) bekezdés helyébe akövetkező rendelkezés lép:
,, (3) A kitijntetéssel emléklap és bruttó 7l.430,- Ft t;sszegű pénzjutalom jdr. ,,

5.$ A Rendelet 1 1. $ (7) bekezdés helyébe a következő ľendelkezés lép:

,, (7) A kittintetéssel emléklap és bruttó 35.710,- Ft ĺ;sszegű pénzjutalom jár.,'

6.$ A Rendelet 13. $ (3) bekezdés helyébe akövetkező rendelkezés lép:
,, (3) A kittintetéssel emléHap és bruttó 7I.430,- Ft t;sszeý pénzjutalom jár.,,

7.$ A Rendelet 13. $ (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

,, (7) A kittintetéssel emléklap és bruttó 35.7]0,- Ft i;sszeý pénzjutalom jár.,,

8.$ ARendelet 14. $ (3) bekezdéshelyébe akövetkező rendelkezés lép:

,, (3) A kittintetéssel emléHap és bruttó 71.430,- Ft asszeý pénzjutalom jar

9.$ A Rendelet 14. $ (7) bekezdés helyébe a k<ivetkező rendelkezés lép:
,, (7) A Htĺjntetéssel emléHap és bruttó 35.7I0,- Ft asszegű pénzjutalom jár.''

l0.$ A Rendelet 15. $ (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
,, (4) A kittintetéssel emléklap és bruttó 9I.600,- Ft összegű pénzjutalom jár.,,

11.$ A Rendelet 16. $ (3) bekezdés helyébe a kĺivetkező rendelkezés|ép:
,, (3) A kitĺjntetéssel emléklap és bruttó 45.800,- ft asszegű pénzjutalom jór.,'



12.$ A Rendelet 17. $ (1) bekezdés e.)-p.) helyébe a következő rendelkezés lép:

,,e)képviselő
fl' a rendelet '2.ý-ban,. j:ý-ban és 4.,$-ban meghatározott díj esetében Budapest Főváros VIII.

.k.erijleti lalras a lrerületi lapban tĺjrténő előzctes felhívás alapján, ''. .1,' , . '.

g) a rendelet S.$-ban meghatározott kitüntetés esetében Budapest Fővóros VIII. keriileti la-
k'os, a Budapesti Rendőr-főlĺapitányság VIII. kerijleti Rendőrkapitányság vezetője, a Jó-
zsefvórosi Tíizőrség vezetője a cselelłnény, esemény pontos léírásával és dohlmentáIósá- .

val,
h) a rendelet 6.$-ban meghatározott díj esetében

ha) a Klebelsberg Intézményfenntar.tó Központ Budapest VIII. Tankerületének igazgatója
ą kertjletben műIödő kôznevelési intézmények vezetőinek j avaslata alapj ón,

, hb)' a lrprĺileti sporteglesijletek és sportsztivetségek vezetői,
hc) a kerťileti diólrsport szervezetek vezetői,
hd) legalább 20tő Budapest Főváros VIII, kertileti lakos eglltitt,

Đ a rendelet 7.s-ban meghatórozott kitüntetés esetében a Budapesti Rendőr-Jőlrapitányság
VIII. Irertileti Rendőrlrapitdnyság vezetője, a Józsefvárosi Közteľijlet-feltigelet vezetője,

j) a rendelet 8.$-ban meghatározott díj esetében a lrerületi lapban történő előzetes felhívás
' alapjĺźn bórmely Fővóros VIII. Irerületi lalas, Budapest Főváros VIII. lrBrületi társadalmi

vagl civil szervezeteh fővórosi gazdasógi lrnmarók és azok helyi szervezete,
k) a rendelet 9.s-ban meghatározott kittłntetés esetében a Klebelsberg Intézményfenntartó

Központ Budapest VIII. Tankertiletének igazgatója a kBrtiletben műIridő lrĺjznevelési in-
tézmények vezetőinek j avaslata alapj án,

a a rendelet I I.s-ban meghatlźrozou Httintetés esetében a kertiletben műlödő egészségügli
intézményekvezetői,

m) a rendelet l3.$.ban meghatórozott kittłntetés esetében a lrertiletben műlrôdő szociális in-
tézmények vezetői,

n) a rendelet 14. $-ában meghatározott Httintetés esetében a lrertiletben működő bÓlcsődei
intézmények vezetői,,'

. 13. $ Hataiyátveszti a Rendelet l5.$ (3) bekezdése.

l4. $ E rendelet 2013. mĺárcius 01. napján lép hatalyba.

15. $ E ľendelet a hatalybalépést követő napon hatźiyźÍveszti.

Riman Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgĺírmester



Indokolás

A. módosító rendelet a. kĺivetkezők szerint váItoztat a Józsefuaľosban adom ányozhaÍő
l' kittintetésekĺől szóló n2a06, (III.10.) önkoľmányzati renđeletjelen'legi szabét|yun.

az 1.-I I.$-hoz

A módosítás indoka' hogy célszeľĹĺ a ľendelkezéseket kiegészíteni apénzjuta|om méľtékével.

a 12. S-hoz

A módosítĺís indoka' hogy akitĺintetést kezdeményezők köľét pontosítani szĹikséges.

a 13. $-hoz
Nem indokolt a fokozatok szabźiyazźsa.



EREDETI RENDELET
1112006. (I[.10.) Budapest Józsefváľos

onkoľmányzati ľendelet
a Józs efváľos ban adományo zhatő

kitüntetésekľől

Budapest Józsefuárosi Önkormanyzat Képviselő-
testiilete (továbbiakban Képviselő-testiilet) a helyi
onkormiínyzatokľól szóló 1990. évi LXV. törvény
1.$ (6) bekezdés a) pontjában valamint a 16. $ (1)
bekezdésében kapott fe|hata|mazźs a|apjźn' a |<t-

emelkedő érdemeket szetzett személyek iránti
tiszte(et méltó ęlismeréseként a Józsefuaľosban
adomĺĺnyozłrató kitiintętések egység es szabźůyozá-
sáĺa az alźlbbi ľendeletet alkotja:

I. Íejezet
Általános ľendelkezések

1.$
(1) Józsefuaľosi onkoľmanyzat Képviselő.
testlilete

a.) ahaza| illetve nemzetkozi politikai, tarsa-
dalmi, gazdaséryi, fudományos, művészeti
vagy spoľtéletben a kerĹilet hírnevének eme-
lésében kiemelkedő éľdemeket szerzett sze-
mélyek elismeréseként,,Díszpolgaľi Cím''-
atr

b.) a kertilet egészének fejlesztése, rangiának,
értékének, j elentőségének emelése érdeké-
ben kifejtett, kimagasló, példamutató tevé.
kenység méltó értékelésére

.,,Józsefuárosi Becstiletketesď',

.,,Józsefuáľoséľt'' kitiintetés,
-,,Józsefuĺĺľos rendjééľt'' kitiintetés,

,,Jó Sport'' kitĺintetés
elnevezésíi elismerő díj akat,

c.) Józsefviĺľosban a közrend, közbiztonsagvé-
delme érdekében kifejtett tevékenység, a|a-
kossági szolgĺíltatás teriiletén ellátott tevé-
kenység, vďamint az oktatísi.nevelési, az
egészségĹigyi, a szociális, a bölcsődei munka

. területén továbbá közigazgatźsi teriileten ki-
ęmelkedő szakmai munkát végzo magán.
személyek és szakmai közösségek elismeré-
sére szakmď kittintetéseket alapít.

ľĺooosÍľÁSl JAVASLAT
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(2) Az (l) bekezdés c) pontjában meghataľozottak
szerint a Képviselő-testiilet az egyes szakterĹilete-
ken az alábbi kitĹintető címet, kitĺintetést, szakmai
kitĺintetést a|apitj a:
a) akoz.rend és a közbiztonság terĹiletén:. - . ,,Az Ev Józsefuĺíros Rendvédelmi Munkatar-
sď'kitiintető címet,
b) a keľeskedelem és lakossági szolgaltatas teľüle-
tén:

- a,, J őzsefuétrosi Aľanykoszorú'' kittintetést,
c) az oktatźts területén:
' - a,,Józsefuiĺrosi Gyeľmekekéď' szakmai ki-
tĹintetést,

- a,,Polgármesteri Dicséreť' kittintetést,
d) az egészségugy teľÍiletén:

- a,,Józsefuáľos EgészségĹi gyéért,, szakmai
kitiintetést,

- a,,Polgáľmesteri Dicséreť' kitĹintetést,
e) a szociális munka tertiletén:

- a,,Jőzsefuĺrosi Szociális Munkáéď' szakmai
kitiintetést,

- a,,Polgármesteri Dicséret'' kitiintetést,
f) a bcilcsőđei munka terĹiletén:

- a,,Kiemelkedő Bölcsődei Munkáéľt'' szakmai
kittintetést,

- a,,Polgĺĺrmesteri Dicséreť' kitiintetést,
g) a kiizigazgatási teľĹil eten :

- a ,,Józsefuaľos Közigazgatásźrcrt'' szakmai
kitĺintetést,

a,,Polgármesteń Dicséreť' kitiintetést.

II. fejezet
,,DÍszPoLGÁRI cÍľĺ"

2.S
(1) ,,Díszpolgáľi cím'' adonrěnyozhatő annak a

magyaľ vagy kiilftildi állampolgarságú sze-
mélynek, aki kiemelkedő munkájával a kerĺi-
letben vagy orszélgosan, illetve nemzetközi vĹ
szonylatban általĺános elismerést szerzett, és
ezzel a keľĹilet polgaľai kciľében közmegbecsü-
lésre tett szeľt, továbbá' hozzajźrult Józsefuĺĺros
fej l ő déséhe z' j ő himevének öľe gb itéséhez.

Q) 
^díjat 

évente egy személy kaphatja.
(3) A đíjja| az Önkormányzat oklevelet és emlék-

tźrgyat adomiányoz, amelynek leíľását jelen
rendel et mel léklete tartalmazza.

(4) A kitiintetésre érdemes személy elhalálozósą
esetén az (I) belrezdésben meghatározott díj
posztumusz kitiintetésként is ądományozható,
'amely esetben annak ánérclére a legközelebbi
ho zzótartozó j ogo sult.



(5) Különĺ)sen méltányos esetben a (2) bekezdés-
ben említett egł díjon ttilmenően évente eg/szer
még eggł díj adható.

IĺI. feiezet,
ELISMERO DIJAK

3.S
,,Jĺízsefváľosĺ BecsüIetkeľeszt''

(1),,Józsefuĺíĺosi Becsületkeresď' elnevezésű
kitiintetés a Józsefuáľos érdekében kiemelkędő
tevékenységet végzo egész életműve a|apján
elismeľésre méltó magyaľ és ktilťoldi magaĺr-
személy részére adomĺínyozható.

(2) A díjat évente hórom személy lraphatja, mely
posztumusz kittintetéskźnt is adható.

(3) A kitiintetés megosztva is adományozhatő.

(4) A kittintetésre érdemes személy e|ha|źlozása
esetén a (2) bekezdésben említett három dí.
jon túlmenően ery posztumusz kitĺintetés is
adományozható, amely esetben annak źftvéte|é-
re a legközelebbi hozzźúaĺtozó jogosult.

(5) A díjjalemléktźlrgy jar' amelynek leínísát jelen
rendelet melléklete tafialmazz-a.

4.$
,,JőzseÍvíroséľt''

(1) A ,,Józsefuáľoséď'kitiintetés a kertilet fejlesz.
tésében, a taľsadalmi, szociális, kultuľális és
gazdaságí élet bármely teľtiletén kiemelkedő
tevékenységet végző magyar és ktilÍfildi ma.
"gánszemélyek, jogi személyek és jogi szemé-
lyiséggel nem ręndelkezó miís szeľvek részére
adomĺĺnyozható.

(2) 
^ 

kitĹintetettek száma évente haromnál tcibb
nem lehet.

(3) A kitiintetés megosztva is adomĺínyozhatő.

(4) A kitĹintetésre érdemes személy e|ha|źiozása
esetén posznrmusz kittintetés is adományozha.
tó, amely esetben annak źltvételére a legköze-
|ębbi hozzátartozó j o gosult.



(5) A díjjal az onkoľmányzat emlékplakettet
adományoz, amelynek |efuását jelen ľendelet
melléklete taftalmazza.

s.s
,,J őzsefv áro s rendj éért''

(1) ,,Józsefulĺros rendjéért'' kitÍintető cím adomá-
nyoz)latő a Józsefuáľos ľendjééľt kifejtett áldo-
zatos tevékenység elismeréseként, a közrend-
ért bátoľ helytállast tanúsító civil szervezetek-
net magánszemélyeknek és a ľendvédelmi
szeľvek állomlĺnyanak tagi ai tészére.

Q) 
^ 

kitĹintető címmel az ađomtnyozás tényét
ígazoló okirat és pénzjutalom jar, amelynek
összegét a Képviselő.testĹilet éves költségve-
tésében ríllapítja meg.

6.S
,,Jó SpoľÚ'

(1) 
''Jó 

Spoľt'' elnevezésiĺ kitiintetés a testnevelési
és sporttevékenység tertiletén kiemelkedő
munkát végzett teľmészetes személyeknek és
jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem
rendelke ző szervezetek ľészére adomiányozha-
tó, kĹilönösen:
a.) a keľĹileti testnevelési és sporttevékenység

érdekében évek óta végzett példamutató
tevékenységet,

b.) azíť1űsági tęstedzés és diríksport eredmé-
nyes szervezéséért,

c.) kiemelkedő spoľtteljesítmény vagy egész
életmű elismeréseként,

d.) nemzetk<izi eredményesség és az azt segítő
tevékenység elismeréseként,

e.) a kertilet testnevelési és spoľtmozgalmá.
nak, feltételľendszerének anyagi tźlmogatá.
sáért'

f.) a kerĹilet spoľtlétesítményeinek fejleszté-
séért, fennt aÍtasáért v é gzett ki emelkedő
telj esítmény elismeréseként.

(2) 
^ 

kitÍintetést évente hĺírom személy és egy
szewezet kaphatja meg.

(3) A kitiintetéssel az ađományozźst igazo|ő
okirat és emléktárgy jár' amelynek leírasát jelen
rendelet melléklete |afia|mazza.
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IV. fejezet

SZAKMAI KITÜNTETESEK
A közrend és kiizbiztonság területén

a dományo zhatő kitüňtetés

,, Äz EvJózsefváro. nJńä"oaelmĺ Munkatársa,,

(|),'Az Év Józsefuiíros Rendvédelmi Munkatiírsď'. kitÍintető cím adományozható annak a rendvé-
dęlmi szervek és a Józsefuarosi Kdzterület-
feltigyelet közterĹilet feltigyelő és kerĹiletőr ál-
lomanyába tartoző személynek, aki Józsefuá-
ros közbiztonsága érdekében kiemelkedő
rendvédelmi és közigazgatásí tevékenységet
végez.

(2) 
^cím 

évente négy fő részére adomőnyozhatő.

(3) A kitiintetéssel az adom ányozźstényét igazolő
okirat és -közeľhekkel csölĺkentve 50.000.-
Ft. jutalomösszeg jar.

A keľeskedelem és lakossági szolgáltatás
teľületén adományozhatő kĺtiintetés

8.S

,,J őzsefv áro s ĺ Aľanykoszo ľtĺ''

(1) A,,Józsefuĺáľosi Aľanykoszoľú'' elnevezésű
kittintetés a Józsefuĺĺros teľületén minimum 10
éve kiemelkedő iparos, kereskedő, vá|Ia|koző
és gazdasági tevékenységetvégzo magyar ma-
ganszemélyek, jogi személyek és jogi szemé.
lyiséggel nem rende|kező más szeľvek részére
adományozható, akinek nincs helyi adótarto-
zása, illetve az Önkormĺnyz-at feLé báľmilyen
mas jellegÍi tartozása" nincs általĺínos köztarto-
zása és tevékenységét magas színvonalon, a
lakosság megelégedé sére v égzi.

(2) A kitiintettek szétľl,n évente ötnél tĺĺbb nem
lehet.

(3) A díjjď az onkormĺínyzat emlékplakettet
adomiínyoz, amelynek |efuását jelen rendelet
melléklete taĺta|mazza.

2.$ A Rendelet 7. $ (3) bekezdés helyébe a követ-
kező rendelkezés lép
,,A kitiintetéssel az adományozás tényét igazoló
okirat és bruttó 7].430,- Ft ć;sszegű pénzjutalom
jár.,'
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Az oktatás terĺilctén adományo zhatő
kitüntetések

e.s

',Józsefu 
árosi Gyeľmekekért''

(1),,Józsefuarosi Gyeľmekekért,, kitĹintetés ado.
mźnyozhatő annak a magźlnszemélynek és
szakmai kĺizösségnek, aki Jőzsefvźttosban ok.
tatasi szakteľiileten kiemelkedő szakmai mun-
kátvégzett.

Q) 
^ 

kitiintetettek száma évente öt lehet.

(3) A kitĹintetéssel emléklap és pénzjutalom jaľ,
amelynek összegét a Képviselő-testtilet éves
költségvetésében állapítj a meg.

(4) Amennyiben a kitiintetést szakmai közösség
kapją részéte a magánszemély kittintetettet
megillető pénzjutalom 100%-aI megemelt <ĺsz-

szegejaľ.

(5) Polgáľmesteri Dicséľet kittintetés adomźnyoz-
ható annak amagźnszemélynek, aki a keľület-
ben oktatasi szakterületen kiváló szakmai tel-
jesítményt nyujt.

(6) A kittintetésben évente öt fő részestilhęt..

(7) 
^ 

kittintetéssel emléklap és pénzjutalom jaľ,
amelynek összegét a Képviselő-testÍilet éves
költségvetésében állapítj a meg.

10.s
Az egészségĺiry területén ad om ány ozhatő

kĺtĺintetések

11.S

,,Józs efváľos Egészségĺiryééľt''

(1).,,Józsefuaľos Egészségügyéérť, kitiĺntetés
adományożrató annak a magźnszemélynek és
szakmai közösségnek, aki Józsefuarosban
egészségügyi szakteľĹileten kiemelkedő szak-
mai munkát végzett.

(2) 
^kitiintetettek 

szilma évente négy lehet.

(3) A kitiintetéssel emléklap és pénzjutďom jár,
amelynek összegét a Képviselő.testĺilet éves
költségvetésében állapítj a meg.

2.$ A Rendelet 9. $ (3) bekezdés helyébe a követ-
kező rendelkezés lép
,, A kittjntetéssel emléklap és bruttó 7].430,- Ft
Ó s sze gű pénzj utalom j ár.',

3.$ A Rendelet 9. $ (7) bekezdés helyébe a követ.
kező ľendelkezés lép
,,A kittintetéssel emléklap és bruttó 35.710,- Ft

Ó s sze ý pénzj utal om j ór.,,

4.$ A Rendelet 11. $ (3) bekezdés helyébe a kö.
v etkező rendelkezé s lép
,,A kitiintetéssel emléklap és bruttó 7].430 Ft,-
Ó s s ze ý pénzj utalom j ór.,,
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(4) Amennyiben a kittintetést szakmai kĺizösség
kapja, részére a magźnszemély kitiintetettet megil-
|etíĺ pélujutalom 100%-al megemelt összege jár.

(5) Polgáľmesteri Dicséret kitiintetés adományoz-
ható annak amagánszemélynek, aki a kerület-
ben egészségugyi szakÍertileten kiváló szakmai
teljesítményt nÉjt.

(6) A kitiintetésben évente két fő részesiilhet.

(7) 
^ 

kitiintetéssel emléklap és pénzjutalom jar,
amelynek összegét a Képviselő-testiilet éves
kö ltségvetésében á||apitj a me g.

12.S
. A szociálĺs munka tcriĺletén adománvozhatő

kitüntetések

13.S

,,Józsefváľosi Szociális Munkáért''

(1),,Józsefuĺĺľosi Szocirílis Munkáéď' kittintętés
adományożrató annak a magźnszemélynek és
szakmai közösségnek, aki Józsefuárosban szo-
ciális szakterĹileten kiemelkedő szakmai mun-
kźtvégzett.

(2) A kitĺintettek szźlmaévente hĺĺľom lehet.

(3) A kittintetéssel emléklap és pénzjutalom jiír,
amelynek összegét a Képviselő.testĺilet éves
kö ltségvetés ében źůlrapitj a me g.

(4) Amennyiben a kitiintetést szakmai közösség
kupją tészére a magźlnszemély kitĹintetettet
megillető pénzjutalom I00%-aI megemelt ösz.
szege jfu.

(5) Polgĺáľmesteri Dicséret kittintetés adomćnyoz.
ható annak amagénszemélynek, aki a keľület-
ben szociális szakteľületen kiváló szakmai tel-
jesítményt nyujt.

(6) A kittintetésben évente két ffi ľészestilhet.

(7) A kitĺintetéssel emléklap és pénzjutalom jaĺ,
amelynek összegét a Képviselő-testÍilet éves
kĺiltségvetésében ĺállapítj a meg.

5.$ A Rendelet 11. $ (7) bekezdés helyébe a kö-
v etkęző ľendelkezés lép
,,A kittintetéssel emléklap és bruttó 35.710,- Ft
ö s s ze gű pé nzj ut alom j ár.,'

6.$ A Renđelet 13. $ (3) bekezdés helyébe a kö-
v etkező rendelkezés lép
,,A kittintetéssel emléHap és bruttó 7].430,- Ft
Ó s s ze gű pénzj utal om j ár.,'

7.$ A Rendelet 13. $ (7) bekezdés helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép
,,A kitüntetéssel emléHap és bruttó 35.710,- Ft

ö s s zegű pénzj utalom j ór.',
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14.$

A btitcsődei munka területén adományozhatő
kĺtüntetések

Kiemelkedő Biilcsődei Munlĺĺéľt

(l ),,Kiemelkedő B<ilcsődei Munkáéľt'' szakmai
kitĺintetés adomínyozható annak a magánsze-
mélynek, és szakmai közĺisségnek, aki Józsefuá-
rosban a btĺlcsődei munka szakteľĹileten kiemelke.
dő szakmai munkát végzett.
(2) A kitüntetettek száma évente három lehęt.
(3) A kitiintetéssel emléklap és pénzjutalom jĺĺr,
amelynek összegét a Képviselő-testület éves kĺilt-
ségvetésében állapítja meg.
(4) Amennyiben a kitĹintetést szakmai közösség
kapją részére a magźlnszemély kitĹintetettet megil-
lető pénzjutalom 100%-al megemelt ĺisszege jĺír.
(5) Polgármesteri Dicséret kitiintętés adomiányoz-
ható annak amagánszemélynek, aki a kerületben a
bölcsődei munka szaktertileten kiváló szakmai
teljesítményt nyujt.
(6) A kitÍintetésben évente két fo részesülhet.
(7) A kitiintetéssel emléklap és pénzjutalom jar,

amelynek összegét a Képviselő-testtilet éves
költségvetésében állapítj a meg.

A ktiziga zgatás teľületén adományo zhLatő
kĺtüntetések

1s.s
,,Józsefľáros Közĺgazg atásáérť)

(l),,Józsefuĺĺľos Közigazgatásáért" kitĹintetés
adomĺĺnyozható annak a magénszemélynek és
szakmai közösségnet aki Józsefurírosban köz-
igazgatási szakterĹileten kiemelkedő szakmai
munkát végzett.

(2) A kitiintetettek száma évente négy lehet.

(3) A díj fokozatban ađományozhato.
I. fokozat, II. fokozat, III. fokozat.

(4) A kitĺintetéssel emléklap és pénzjutalom jĺír,
amelynek összegét fokozatonként a Képviselő-
testiilet éves költségvetésében állapítj a meg.

(5) Amennyiben a kitiintetést szakmai közösség
kapja' részére a magźlĺszemély kitĹintetettet
megillető pénzjutalom t0DoÁ-al megemelt ösz-
szege jér.

8.$ A Renđelet 14. $ (3) bekezdés helyébe a kĺi-
v etkező ľendelkezé s lép
,,A kitüntetéssel emléHap és bruttó 71.430,- Ft
ös s ze gű pénzj utal om j ór.,'

9.$ A Rendelet 14. $ (7) bekezdés helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép
,, (7) A kitť)ntetéssel emléklap és bruttó 35.710,-Ft

ö s s ze gű pénzj utalom j ór.,'

13. $ HatályátvesztiaRendelet 15.$ (3) bekezdé.
se...

10.$ A Rendelet 15. $ (4) bekezdés helyébe a kö-
v etkező rendelkezés lép
(4) A kittłntetéssel emléHap és bruttó 9I.600,- Ft

os s ze ý pénzj utal om j ór.
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16.$
(1) Polgármesteri Dicséľet adományożrató an-

nak a magánszemélynek, aki a kerĹiletben kĺiz-
igazgatźsi szakterületen kiváló szakmai telje-
sítményt nyujt.

(f) Akitiintetésben évente két fő részesiilhet.

(3) A kitiintetéssel emléklap és pénzjutalom jar,
amelyněk tisszegét a Képviselő-testÍilet éves
ktiltségvetésében állapítj a meg.

V. fejezet
KitÍintetés adományozásának rendj e

A kitüntetés kezdeményezése

11.$ A Rendelet 16. $ (3) bekezdés helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép
,,A kitijntetéssel emléklap és bruttó 45.800,- Ft
ô s sze gíi pénzj ut alom j ór.',

17.$
(l) A Képviselő-testiilet áItaI alapított kitiintető díj

adomanyozas źlt kezdeményezľreti :

a.) polgáľmester,
b.) alpolgármester,
c.) jegyzo,
d'.) a|jegyzo, 12.$ A Rendelęt 17. $ (l) bekezdés e.)-p.) helyébe
e.) képviselő, képviselőcsoport, és a következő rendelkezei iep
f.) a rendelet 2.$-ban, 3.$-ban és a'$.b.1n ,,i) kepvisető,

meghatározott díj esetében biTeJy,jő- Í), aiendelelt2.s-ban,3.$-banés4.s-banmegha-
zsefuĺĺrosi választópolęfu ? kęľületi lapban ", tározott díj isetében BuĺIapest Fővóros rul.
történő előzetes felhívĺás alapján, keriileti lakos a lrprületi ńpban történő előze-

g.) a rendelet 5.$-ban meghatĺírozott kittintetés 
rcs felhívás alapján,

esetében a kerĹilet bármely lakój3' 
? 

B:9u: d a rendetet S.$-ian meghatározott kitt)ntetés
pesti Rendőr-főkapiüĺnyság VIII. 

,teni1le1i 
* 

esetében Butlapest Főváros WII. keriłIeti la-
Rendőrkapiüínyság vezetoje és a Józsefuá- kos, a Budapeitl Rendőr-Jłikapitányság VIII.
ľosi Tűzőrség vezetóje a cselekmé'l:':.:- ke,|til,ti Rendőrkaptttźnyiág vizetőie, 

" 
lĺo,7

mény pontos |eírźsával és dokumentźilźsá- vórosi Tíizőrségvżzetdie ą cselekmény, ese-val' , 
ry pontos leĺrasavů és dokumentilósával,

h.) a rendelet 6.$-ban meghatarozott díj ese- h) ľ\,,aa"t 6.f-ban meghatározott díj esetében
tében , ,.-, - o,.,"^,-.^-^' ,1..'--..'-..."^..7.-..! t?..

- akeľületbenműköđőoktatrĺs.. ,' ha) a Klebekbeľg Intéanényfenntartó Köz-

nyek vezetői, il mTezÍnę- 
I;ľ: :"#:;;i,r",,;í#ł;,:i;:#:ł,ľ;#;. a keľületi spoľtegy-estiletek és spoľt. njłekvezetőinekjavaslata alapjdn,

szöyetségękve4etoi,
akeľületidiakspoľt szewezetekveze-,"s,rvezetői,
tői, hc) a keriileti dióIrsport szervezetek vezetői,. 20 fĺĺ józsefuarosi választópolgĺĺľ ł,á1 kgoldnb 20Jii Budapest Főváros WII.egyĹitt' keriilěfi takos egn)tt,

i) a ľendelet 7.$-ban meghatarozott kitiintetŚ" Đ arendelet7.s-bo"meghatórozottkitüntetésesetében a Budapesti ľ'::dő:- esetében a BłdapesfiŔendőr-Jiitrapitúnysóg
ftĺkapit"ĺnyság VIII. keriileti Rendőľkapi- WII. kerülefi Rđndőrlrapitányságiezetbie,-a
trĺnyság vezetóje és a Józsefuaľosi Kone- Józsefvórosi Közterülei-7aig,,,t,t,,,,tőj,,,'
rälet-felüg y elet v ezetoje,
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i.) a rendelet.8.$-ban megllatfuozott díj eseté-

ben, biíľmely józsefuarosi választópolgőtr, a kerii-
leti lapban töľténő előzetes felhívás a|apjźn, kerii-
leti tĺĺrsadalmi és civil szervezetek, Íővarosi gaz-

đasági kamaĺ'ák és azok lrelyi szerve zete,

i.) a rendelet 9-lO.$-ban meghatźiozott kitĺin-
tetés esetében

. a keľĹiletben mfüödő oktatasi:nevelési
íntézmények vezetői,

k) a rendelęt 9.$-ban meghatarozott kitiinte-
tés esetében

- a keľiiletben mfüĺidő oktatásĹnevelési in-
tézményekvezetói,

l) a rendelet 11.$-ban meghatáľozott kitiinte-
tés esetében

- a kęriiletben mfüödő egészségĹigýíntéz-
mények vezetői,

m) a rendelet 13.$-ban meghataľozott kitiinte-
tés esetében

- a kertiletben mfüödő szociális lntézné-
nyek vezetői

o) a ľendelet 14. $-ában meghatátozott kittinte.
tés esetében

a keriiletben működő bölcsődei in-
tézmények vezetői,

p.)

(2) KitÍintetésre nem javasolható az, akj ęllen fe-
gyelmi vagy biintetőeljaľas van folyamatban,
illetve aki jogerős fegyelmi hatźroz-at vagy
btintetó íté|et hataly a a|att éůI.

(3) A kitiintetési javaslatokat a Polgĺírmesteľnek
cimęzvę kell előterjeszteni az źúadas évét meg-
e|őző év dęcember lS.ig, ,,AzEv Józsefuaros
Rendvédelmi Munkataľsď' kitĺintető cím ese-
tében pedig azátađás évének október 1-jéig.

(4) Ktilĺinös méltanylast érdemlő esetben a kittin.
tetési javaslatra a Szakbizottságok tilésén, il-
letve a Képviselő-testtileti tilésen is érkezhet
javaslat.

a rendelet 8.$-ban meghatórozott, díj esetében
a keriileti lapban tiirténő előzetes. felhívđs
alapjdn bórmely Fővdros WII. keriileti lakos,
Budapest Fővúros WII. keríileti tórsadalmi
vagł civil szervezetek, fővárosi gazdasági ka-
marók és azok helyi szervezete,
a rendelet 9.$-ban meghatórozott kitüntetés
eseĺében (] Klebelsberg Intézményfenntąrtó
Központ Budapest VIII. Tanlrertiletének igaz-
gatója a kertiletben míiködő kijznevelési in-
tézmények v e zető inek j av as lata al apj ón,

a a rendelet lL.ý-ban meghatórozott kitĺintetés
esetében a kerületben műlrĺjdő egészségügłi in-
tézmények vezetői,
m) a rendelet l3.$-ban meghatározott kittjntetés

esetében ą kerĺiletben műl<łjdő szocióIis in-
tézmények vezetői

n) a rendelet 14. $-ában meghatórozott kitüntetés
esetében a keriiletben műkbdő bĺjlcsődei in-
tézmények vezetői, ''

k)
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VI. fejezet
A díjak odaítélése és átadása

18.$

(1) A ,,Díszpolgari Cím''-re vonatkozó javaslatot a
' polgármester, illetve bármelyik alpolgármester

terjesai odaítélésre a Képviselő-testĹilet elé.

(2) A 
',Iőzsefuźtrosi Becstiletkeresď' és a,,Jőzsef-

. varoséď' díjra vonatkozó javaslatot _ a Hu-
máĺszo|gźitatási Bizottság véleményének fi-
gyelembe vételével _ a Humánszolgáltatlísi
Bizottság elnöke terjeszti elő. odaítéléséről a
Képviselő-testiilet dönt.

(3) ,,A Józsefuaros Rendjééď'díj odaítéléséről a
polgĺĺľmester dönt.

(4) A ,,Jó Spoď' kitĹintetésre vonatkozó javaslatot
_ a Humánszo|gźiltatźsi Bizottság és a József-
vĺĺĺosi Sporttanács véleményének figyelembe-
vételével _ a Humánszolgáltatasi Bizottság el.
nöke teľjesztí el(5. odaítéléséről a Képviselő-
testĺilet dĺint.

(5),'Az Év Józsefuĺíľos Rendvédelmi Munkatáĺsď'
cím odaítéléséről a polglíľmester dönt.

(6) A,,Józsefvórosi Aranylroszorú'' Htiintetésre
vonatkozó javaslatot az onlrormányzot 5 tagú
eseti zsűrijének véleménye alapján a Polgár-
mester terjeszti dÓntésre a Képviselő-testiilet
elé. Az eseti zsűri felállításáróI minden vá-
lasztási ciHus első adományozási évében a
Képv i s e I ő -t e s tiil e t dô nt.

(7) A rendelet 9.$ (1) bekezdésében, a 11.$ (1)
bekezdésében, a 13. $ (1) bekezdésében, a 14.

$ (1) bekezdésében megbatźnozott szakmai kĹ
tiintetésekre vonatkozó javaslatokat az I||eté-
kes szakbizottsĘok elncikei teľjesztik elő.

..odaítéléstikről az ilietékes szakbizottság dönt.

(8) A rendelet 9.$ (5) bekezdésében, a 11.$ (5)
bekezdésében, a 13. $ (5) bekezdésében, a 14. $
(5) bekezdésében meghatarozott kitĹintetés odaíté-
léséről a polgármester dönt.
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(9) A rendelęt 15. $-ban meghatźrozott szakmai
díjra a jegyzo tesz javaslatot. odaítéléséről a
Humánszolgáltatrĺsi Bizottság dont.

(10)

(11) A rendęlet l6.$-ban meghatarozott kitiintetés-
re a jegyző tesz javaslatot. odaítéléséről a pol-
gármester dönt.

(|2) A díjak odaítéléséľe jogosult, az odaítélésről
szóló dĺintésének meghozatďa .kapcsĺín, indo-
kolt esetben a díj odaítélését megtagadhatja, il-
letve dönthet annak ľendeletben meýlatźltozott
keretszĺámĺĺnál kevesebb szeméLy részére ti'rté-
nő adományozźsźtrőI.

1e.$

(1) A rendelet 2.$-ban, 3.$-ban, 4.$-ban, S.$-ban
meghaüáro zott ďíjakat a Képviselő-testiilęt ál.
tal kijelölt képviselő adjaát.

Q) 
^ 

rendelet 5. $-ban meghataĺozott đíjakat a
polgáľmester adjaáú.

(3) A rendelet 6. $-ban meghatérozott díjat a Hu.
mánszolgáltatasi Bizottság elnöke adja źlt.

(4) A rendelet 9.$ (1) bekezdésében meghataľozoff
szakmai kitĺintetést a Humánszolgáltatasi BĹ
zot1ság elnöke adja át, a ľendelet 7.$ (l) be-
kezdésében és a 9.$ (5) bekezdésében megha-
tározott kitiintetéseket a polgármester adja át.

(5) A ľendelet 11. $ (l) bekezdésében meghataro-
zott szak'rlai kittĺntetést a Humánszolgáltatas i
Bizottság elnöke adja át, a ręndelet 11. $ (5)
bekezdésében meghatarozott kittintetést a pol-
gáľmester adjaát.

(6) A rendelet 13. $ (1) bekezdésében meghatĺĺro-
zoÍt sza|<rlai kittinteté st a Humánszo l gĺĺltatĺísi
Bizottság elnöke adja át' a rendelet 13. $ (5)
bekezdésében meghatarozott kitiintetést a pol-
gármester adjaóÍ.
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(7) A rendelet 14. $ (1) bekezdésében meghatiáro-
zoĹ1 szakmai kittintetést a Humrínszolgáltatási
Bizottság elnĺike adja źĺ, a rendelet 14 $ (5)
bekezdésében meghatźtrozott kitüntetést a pol-
gármester ađjaát.

(8) A rendelet 15.$-ban meghatźtrozott díjaĹ a
jegyző ađjaéÍ.

(9) A rendelet l6.$-ban meghatźttozott díjat a pol-
gármester adjaát.

20.$

(1) A rendeletben meghatarozott díjak źttadásfua
minden évben tinnepélyes keretek k<izcitt kerĹil
sor:

a.) A,,Díszpolgĺíri cíď'esetében a Józsefuá.
rosi napok keretében a Képviselő-testÍilet
által megieliilt helyen és időpontban

b.) Józsefuĺĺľosi Becsületkereszt'' esetében a
Józsefuaľosi napok keretében a Képviselő.
testiilet általmegielölt helyen és időpont-
ban

c.),,Józsefuároséľt'' kitĹintetés esetében Jó-
zsefuaľosi napok keretében a Képviselő-
testiilet által megieltilt helyen és időpont-
ban,

d.) ,,A Józsefuiíľos Rendjééľt'' kitĹintetés ese.
tében a polgĺĺrmester ĺíltal meghatározott
időpontban,

e.) ,,Jó Spoľt'' kitiintetés esetében aJőzsefvá-
rosi napok keretében a Képviselő.testĹilet
által megielölt helyen és időpontban

f.) ,,AzEv Józsefuĺáľos Rendvédelmi munka-
tĺírsa esetében a polgáľmester által megha.
tźtrozott időpontban,

g.) Józsefuĺíľosi Aľanykoszoľú'' esetében a Jó-
zsefuáľosi napok keretében a Képviselő-
testtilet által megjelölt helyen és időpont.
ban

h.) oktatási szakteľületen adományozhatő kl-
ttintetés esetében a Pedagógus napi tinnep-
ség keretében,
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i.) EgészségĹigyi szakteľiiletęn adományozha-
tó kitiintetés esetében a Semmelweis napi
tinnepség keretében,

j.) Szociális szakteriileten adomĺínyozható ki-
tÍintetés esetében a Szociális Munka napi
tinnepség keľetében,

k.)KiizigazgatásiszakteľĹiletenadomáĺryozha-
tó kittintetés esetében a K<iĺisztviselők
napi ünnepség keretében.

l) Bölcsődei nrunka szakterületen adományoz-
ható kitiintetés esetében a Bölcsődék Napja
tinnepség keretében.

(2) Kiiliiniisen indokolt esetben a díjátadásra az
(1) bekezdésben foglďtaktól eltérően is sor
keriilhet. A díj átadasanak időpontjara _ a ki.
tĺintetett személy körülményeire, illetve a kĹ
tiintetésre okot adó kĺiľülmények mérlegelé-
sével- a Képviselő-testiilet tesz javaslatot

VII. fejezet
A díjak vĺsszavonása

21.S
(1) A kitĹintetés visszavonhatő, ha aÍra a kittinte.

tett érdemtelenné válik. A kitiintetés visszavo-
niásara ir:ányuló kezdemény ezést a polgiírmes-
ter te4eszti a kittintetés adomiínyozőja elé.

(2) Érđemteleĺrné vrílik a kitiintetésre kiilöntĺsen
az, akit a bíróság jogerős ítéletével a közügyek
gyakoľlĺásától eltilt, illetve akinek közďkalma-
zotĺívagykozszo|gá|ati jogviszonyafegyelmi
btintetés alapjan szĹint meg.

VIII. fejezet
Veryes ľendelkezések

22.5
(1) A kitiintető díjakkal összefüggő kiadasok fe.

đezďét az önkormźnyzat költségvetési rende-
letében kell évente biaosítani.

(2) A díjakkal jaró jutalomösszeg az źita|źnos sza-
bályok szerint adóköteles.

(3) A Képviselő-testĺilet źůtal a|apitott kitiintető
díjak adomźnyozásźxal kapcsolatos előkészítő
és tigyviteli feladatokat a Polgármesteľi Hiva-
tallátjae|.
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23.S

(1 ) A kitĹintetettekről a Polgármesteri Hivatal
nyilvantartźstvezet.

(2) 
^ 

kittintetettek névsorát és munkahelyét a he-
lyi tömegkommunikációs eszközök (helyi saj-
tó, stb.) útján nyilvánosságra kell hozni.

IX. fejezet
24.S

Zárő rendelkezések

(1) E rendelet a kihirdetés napjan lép hatalyba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejiíleg az
alábbi rendeletek hatályukat vesztik:
- A..Józsefuĺíľos Kiváló Rendvédelmi Mun-

katĺĺľsa 2000... évbeď' kitĺintető cím alapĹ
t^áÍőt^ és adomĺĺnyo zásźnak ľendj érő1 szó-
Lő ] 2/200 I. (V.25). sz. önkormźnyzati ren-
delet;

- A..Jó Spoď'elnevezésű helyi spoľtkitiin-
tetés alapítasĺĺľól és adomĺĺnyozásrĺnak
szabáIyozásátőI sző|ő 3 0/ I 999. (V. I 8.) sz.
tinkormányzati ľendelet;

- aJőzsefuaros teľĺilętén műktidő iparosok,
keľeskedők, v źtllalkozők és gazdas ági tar -
saságok elismerésére alapított Józsefuaľosi
Aranykoszoľú elnevezésiĺ helyi kitiintetés-
ľőlszóló 50/1997. (X.07.) sz. önkormány-
zati rendęlet;

a Józsefvĺírosi Becsiiletkereszt és a József-
vĺĺľoséľt elnevezésű helyi kitĺintetésekről
szőIő 26/1995. (WI.04.) sz. önkormźnyzati
ľendelet, valamint

- a helyi szakmai kittintetések alapítĺásaľól
szőló 25/1994. (VI.14.) sz. önkorményzati
iéndelet.

MellékIet

1. A ,,Díszpolgáľi Cím''-mel adomĺínyozott em-
léktírgy |eirźsa.

- Márványlapra erősít ett rézharang, kĹilső ha-
rangiitővel amely II. Józsefet ábrazo|ja. A
haľang palástjan feltiintetésre keľĹil a ,,Jő-
zsefuĺíros díszpolgĺírď' feliľat, va|anínt az
adomiĺnyozás éve.
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2. A,,Józsefvárosi Becsĺiletkereszt''-tel adomá-
ny ozott emléktaľgy l eírása.

- Kör alakú középpel bíró, johannita keľeszt,
a köďelületen a keľĹilet névadójaról, Szt.
Józsefről e,lnevezett Horváth Mihály téri
templom homlokzat ának iruertjével díszít-
ve.
Anyaga ezĹist, haromsz<ig alahi bordó sza-
Lagra felÍiiggesztve. Józsefuaros címere a
polgármesteri aláírassal egyĹitt a kitĺintetés
szöveges Észéné| található.

3. A,,Jőzsefoáľosért'' kitĺintetéssel adományozott
emlékplakett leírĺísa.

- 20x75 cm-es' díszitett falapra erősített gra-
v íroz,otí magasfénýĺ réz|ap, amelyet közé-
pen alul Józsefuaros címere diszít.

4. A,,Jőzsefvárosĺ Aľanykoszorú''-val adomá-
ny ozott emlékplakett leírás a.

- 20x|5 cm-es' diszített fa|apta erősített gra-
virozott magasfenyií réz|ap, amelyet kozé-
pen ďulJózsefuaros címere díszit.

5. A ,,Jó Spoľt'' kitiintetéssel adományozott em-
Iéktargy lęírĺísa.

- Képzőművészeti kivitelezésű, díszdoboz-
ban elhelyezett, 6 cm átmér<|iiĹ kör alaki
érem.
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