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JBudapest Józsefvárosi on koľmá nyzat

Képviselő.testület e számá,ra

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ĺsmeľtetése
A Józsefuĺírosi onkormźnyzatKépviselő-testülete a Jőzsęfvárosban ađományozható kitÍinte-
tésekľől sző|ő 1112006. (III.10.) önkormanyzatí rcnde|etében (a továbbiakban: Rendelet)
szabźiyozta a díjak odaítélésének szempon$ait, rendjét, és az átadás körĹilményeit.

A Józsefuáľosi Közbiztonsági Polgárőľség és Katasztrófavédelmi onkéntes Trízoltó Egyesü-
letnek megalakulása óta kiemelkedő szerepe van Józsefuźrosközbiztonságának fenntartźsá-
ban és javításában. A keľületi polgaĺőľök Józsefváros éľdekében szabadidejtikben önkéntes
jelleggel végzik szewezett tevékenységüket. A kiemelkedő éľdemeket szerzett keľületi pol-
gárőr személyek iránti tisztelet méltó elismerése képen javaslom a Rendelet módosítását
akként, hogy a polgáror egyesület tagtraitészére is adományozhatő legyen ,,AzÉv Jőzsefvá-
ros Rendvédelmi Munkataľsď' elismerő szakmai cím.

II. A beteľjesztés indoka
A hattlrozat meghozata|áta va|aĺrlint a rendelet megalkotäsára a Tisztelt Képviselő-testület
jogosult.

III. A döntés célja' pénzůigyi hatása
A Rendelet módosításanak céIja az adomźnyozható kitüntetéseknél a személyi kĺir bővítése,
tovtlbbá az önkormźnyzati szetvezet átaIakításából eredő elnevezések jogtechnikai źúvezeté-
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Előteľjesztőz đr. Kocsis Máté polgĺĺrmester

A képviselő-testĹileti tilés időpontj a:2015.junius 25. . sz. napirend

Tárgy Javaslat a Józsefváľosban adományozhatő kitüntetésekľől szóló 11t2006.
(il.10.) önkormányzati rendelet módosítására
A napirendet nyílt tilésen kell tárgya|ni, ahatźnozat és a rendelet elfogadásahoz minősített
szav azattobb s é g s züks é g es.
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Városgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi X
Emberi Erőforrás Bizottság véleményezi X
Hattĺr ozati iav as|at a bizottsźĘ számáĺ a:

A Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság/Emberi Eľőfoľrás Bizottságjavasolja a Képvi-
se 1ő -te stiĺl e tnek az e lő terj e sztés me gtaľ gy a|ását.



A rendeletmódosítás elfogadása pénzugyi fedezetet igényel, tekintettel arra,hogy az ađomá-
nyozhatő kittintetése|gé| az adományozható fok száma egy fővel bővül. A kittintetéssel _
kdzteľhekkel csökkentve - 50.000'- Ft jutalomösszeg jár, amelyhez76,3 e Ft személyi jutta-
tás és 20,6 e Ft munkaadót teľhelő járulék fedezet biztosítása sziikséges. Fedezetként javas-
lom megjelo|ru az általános taľtalék eLőirtnyzatot,

IV. Jogszabályi kiiľny ezet
A Képviselő-testĺilet döntése az A|aptórvény 32, cikk (1) bekezdés a) és i) pon$ĺĺn és (2)
bekezdésén, aMagyarország címeľének és zźsz|ajánakhasznźl|atárőI, va\amint állami kitün-
tetéseiről sző|ő 20| 1. évi CCII. t<irvény 23. $ (1) bekezdésén és f4. $ (9) bekezđésén, illetve
a Magyarorczághe|yi önkormanyzatairőI sző|ő 2011. évi CLXxXx. tĺirvény 42. $ 1. és 3.
pontjan alapul. A Magyaĺorczág helyi önkotmźnyzatairól szóló 20II, évi CLXXXIX. tör-
vény 50. $-a alapján a rendeletmódosítás elfogadásához minősített szavazattöbbség szüksé-
ges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alźhbihatátozatijavaslat valamint a mellékelt ren-
delet elfogadását.

Határozatĺ javaslat

A Képvise|ő.testület úgy diint, hogy

1. a Jőzsefváĺosban ađományozható kitüntetésekľől szóló 1 112006. (III.10.) önkoľmany-
zati ľendeletének módosítása miatt' az ĺinkoľmanyzatkiadás 1l107-01-es cím működé-
si cél és általános taľtalékon belül az általános tartalék_ kötelező feladat _ eIőfuźnyza-
tźről' 96,9 e forintot átcsopoľtosít _ ĺinként vállalt feladat - a 1,IIO4 cim személyi jutta-
tás előiľányzatáta76,3 e Ft-ot, a munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzájźlru|á.
si adó e|oirányzatáĺa 20,6 e Ft-ot a polgáľőr egyesület tagtrai részére adomźnyozhatő
,,AzEv Józsefváros Rendvédelmi Munkatáľsa'' elismerő szakmai kitüntetés miatt.

Felelős: polgármester
Hataridő: 20| 5,június 25.

2. felkéľi a polgáľmestert, hogy a hattrozatbaĺr foglaltakat a 2O|5. évi költségvetésľől
szó ló rendelet módo sít ásaná| ve gye fi gyelembe.

Felelős: polgármester
Hataľidő: a20I5. évi költségvetésľĺĺl szóló ľendelet kcjvet

Budapest, 2015.junius 1 5.

T<irvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyzől

a|1egyzó

Mellékletek:

2015 lÚN 1 5.

], sz' mellékleŕ: rendeletmódosítás
2. sz. mellékleŕ: ľendeletmódosítás kéthasábos változata



előterjesztés ], számú melléklete

Bu dapest Főváros VIII. keľü let Jĺózsefváľos onko rmány zata Képviselő.testületének
... 12015. (...) tinkoľm ányzati rendelete

a JőzseÍváľosban adományozhatő kĺtiintetésekľől szóló 11ĺ2006. (I[.10.) önkormány.
zatĺ rendelet módosításárról

Budapest Fováros VIII. Kenilet Józsefuáľosi onkormźnyzat Képviselő-testtilete aMagya-
rcrszág címerének és zászIajánakhaszná|atźtľőI, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2O;n.
évi CCII. tĺ!ľvény 23. $ (1) bekezdésébęn és 24. $ (9) bekezdésében kapott fe|hatalmazéts
a|apjén, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában és (2) bekězdésében megha.
ttttozott feladatkörében eljárva, a kiemelkedő érdemeket szetzett szemé|yek iranti tisztelet
méltó elismeréseként aJőzsefuáľosban ađományozható kihintetések egységes szabályozäsá-
ľa a következőket rendeli el:

1. $ A Józsefuaľosban adományozhatő kitiintetésekľől szóló 1112006. (III.10.) önkormányza-
ti ľendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. $ (1) és (2)bekezdése helyébe a követkęző rendel-
kezések lépnek:

,,(I) Az Év Józsefuĺáľos Rendvédelmi Munkatáľsa'' kitĹĺntető cím adományozhatő a helyi
ľendvédelmi szeľvek áI|ományába tartoző személy, kerületőľi és közteľiilet felügyelői felä-
datokat ellátó személy, és a Józsefuárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasaľófavédelmi
onkéntes Túzoltó Egyesület azon tagsa tészére, ati a ĺozséfuáros-kĺlzigazgatási terülętén
kiemelkedő ľendvédelmi és közi ga zgatási tevékenysé get v é gez,, )

,,(2) A cím évente ĺjt fő részéľe adományozhatő.,'

2.$ (1)A Rendelet 17. $ (1) bekezdés Đ, h), i)-j) pontja helyébe a kĺjvetkező ľendelkezés lép:

,, [(1) A Képviselő-testület által alapított kitĺłntető díj adományozásót kezdeményezheti:J

f) a ľendelet 2.$, 3.$ és 4. $-ban meghatározott díj esetébęn báľmely józsefuaĺosi lakos a
kenileti lapban történő előzetes felhívás a|apjtn,

h) a ľendelet 6.$-ban meghatarozott díj esetében
- a kerületben működő oktatási intézmények vezetői
- a kenileti sportegyesületek és spoľtszövetségek vezetői,
- a kerületi diĺáksport szervezetek vezetői,
- 20 főjózsefuaľosi lakos egyĹittesen,

i) a rendelet 7. $-ban meghatźrozott kitĹintetés esetében a rendvéđelmi szervek vezetője, ke-
rületőľi és köZtenilet felĺigyeleti feladatokat ellátó szervezetvezetoje, és Józsefuaľosi Köz-
biztonsági Polgĺárőrség és Katasztľófavédelmi onkéntes Tuzoltő Egyesület elnöke,

j) a ľendelet 8. $-ban meghattrozott díj esetében, bĺíľmely józsefuaľosi lakos a keľületi lap.
ban tĺjrténő előzetes felhívás a|apjźn, kerĹileti taľsadalmi és civil szervezetek,',

(2) 
^ 

Rendelet i) pontjában rogzített, ,,a rendelet 8'$-ban meghatározott díj esetében, bár-
melyjózsefvárosi vóląsztópolgár, a kerületi lapban történő előzetesfelhívás atapjón, kerüĺe-
ti társadalmi és civil szervezetek, fővárosi gazdasági kamarĺźk és azok helyi szervezeĺe,, szo-
v e gt ész hatźiy át ve szti.

3. $ A Rendelet 18. $ (2)' (a) és (9) bekezdéseiben a Humánszoĺgáltatási Btzottság sz<'veg.
rész helyébe az Emberi Eľőforrás Bizottság szövegrész lép.



4.$ A Rendelet 19. $ (3)-(7) bekezdésekben a Humánszotgáltatási Bizottság sztlvegľész he-
|yébe az Emberi Erőforrás Bizottság szövegrész lép'

5. $ A Rendelet 20. $ (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,, [(]) A rendeletben meghatdrozott díjak átaddsdra minden évben t)nnepélyes keretek kazot
kerüI soľ:J

d) A ,,Józsefváros Rendjéért'' kittintetés esetében a polgármesteľ által meghatározott idő-
pontokban,"

6. $ (1) E ľendelet z}Is.június 26. ĺapjan lép hatályba, ľendelkezéseit ahatá|yba lépését
követĺĺen kezdeményezett kitiintetések ađomźnyozźsánát kell alkalmazni

(2) E rende|et ahatáIyba lépést követő napon hatá|yátveszti.

Budapest, 2015.junius . . ..

Danada-Rimán Edina
jegyzo

dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ



, INDOKOLÁS
Altalános ĺndokolás

A kiemelkedő érdęmeket szerzettkęľĹileti po|gafiĺr személyek iránti tisztelet méltó elismeré-
se, valamint az utőbbi időkben végrehajtott <inkoľmányzati szervezet áta|akításból eľedő
jogtechnikai jeltegű hatmonizáciő átvezetése céljából 

'żuk'ég.' 
a Jőzsęfvźtosban adomá-

nyozhatő kitüntetésekľől szóló cinkormányzati rendelet módosítása.

Részletes ĺndokolás
l.$-hoz

A kittintető szakmai cím személyi köľének bővítése és az adomźnyozhatő cím szźtmźo,ak
emelése miatt sziikséges a rendelkęzések módosítása.

2.$-hoz
A Képviselő-testiilet által ađomtnyozhatő kitiintetések odaítélésének kezdeményezésére
jogosult személyi kcirről sző|ő szabályok konkľetizá|ása,jogtechnikai módosítások átvezeté-
se.

i 3. $-hoz. Jogtechnikai módosítások átvezetése.
4. g-hoz

Jogtechnikai módosítások átvezetése.
5. g-hoz

A tcibb idopontban történő átadás lehetőségének a megteľemtése.
6.9-hoz

Jogtechnikai rendelkezéseket tarta|maz.



előteriesztés 2. sz. meĺléklete
A Józsefvarosban adomány ozható kitünteté-
sekĺől szóló 11/2006. (III.10.) Budapest Jó-

zsefu aľos onkormanyzati rendelet

Budapest Főváros VIII. keľĺilet Józsefuaros
onkormán y zata Képviselő-testtiletének
. . . l20 | 5. (...) önkoľm ányzati rendelete

a J ő zs efy áro sban adomźlĺy o zható kitiinteté -
sekĺől szóló 1112006. (III.l0.) önkormányza-

ti rendelet módosításaľól

Budapest Főváros VIII. Kerĺilet Józsefuĺíľosi
onkormónyzat Képviselő-testiilctc a Magya-
rcr szág címerének és zász|aj tnak haszná|atá-
ról, valamint állami kitüntetéseiről szőIő
20II. évi CCII. tĺirvény 23. $ (1) bekezdésé-
ben és 24. $ (9) bekezdésében kapott felha-
talmazés alapjźn, az Alaptorvény 32. cikk
(1) bekezdés a) és i) pontjában és (2) bekęz-
désében meghatározott feladatköľében elj ár-
va, a kiemelkedő érdemeket szeľzett szęmé-
lyek irĺínti tisztelet méltó elismeréseként a
Józsefuĺáľosban adomĺĺny ozhatő kitüntetések
egységesszabáIyozćlsátaaza|ábbíakatrende-
li ę1:

A Rendelet 7. $ (1) és (2) bekezdése:

(l) ,,AzEv Józsefváľos Rendvédelmi Mun-
kataľsa'' kitĹintető cím adományozhatő annak
a rendvédelmi szervek és a Józsefuárosi
Közterület-felügyelet kĺjzteriilet felügyelő és
keľĹiletőľ tll|omány ába tartoző személynek,
aki Józsefuáros közbiaonsága érđekében
kiemelkedő rendvédelmi és kozigazgatási
tevékenysé get végez.

(2) A cím
nyozhatő.

ARendelet 17. $ (1) bekezdése:

(1) A Képviselő-testiilet áIta| alapított kitün-
tető díj adomźny ozását kezdem ény ezheti:

f.) a ľendelet 2.$-ban, 3.$-ban és 4'$-ban
meghatáĺozott díj esetében bármely jó-
zsefuĺĺľosi vá|asztőpo|sát a keľülęti lao-

évente négy fő részére adomá-

l. $ A Józsefuĺírosban adoményozhatő kittin-
tetésekľől szőIő I|12006. (III.10.) önkor-
mźnyzati rendelet (a továbbiakban: Rende-
|et) 7. $ (1) és (2) bekezdése helyébe a kö-
v etkezó renđelkezé sek lépnek :

,,(7) Az Év Józsefuáros Rendvédelmi Mun-
katáľsa'' kitĺintető cím adományozhatő ahe-
lyi rendvédelmi szervek állomany ába tartoző
személy, kerületőri és közteľtilet feltigyelői
feladatokat ellátó személy, és a Józsefuáľosi
Közbiztonsági Polgarőr.ség és Katasztrőfa-
védelmi onkéntes Tűzoltó Egyesiilet azon
tags a r észére, aki a J őzsefv źlľ o s kozigazgatási
területén kiemelkedő rendvédelmi és köz-
igazgatási tevékeny s é get v é gez.,,

,,(2) A cím évente ot fó részére adományoz-
hatő."

2.$ (1)A Rendelet 17. $ (1) bekezdés Đ, h),
i)-j) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:

,, [(]) A Képviseĺő-testület áĺtal alapított ki-
tüntető díj adományozását kezdeményezhe-
ti: J

f) a rendelet 2.$, 3.$ és 4' $-ban meghataľo-
zott đíj esetében báľmely józsefuáľosi lakos
a kenileti lapban töľténő előzetes felhívás



ban tcjľténő előzetes felhívás a|apjźn,

h) a rendelet 6.$-ban meghataľozott díj ese-
tében

- a kerületben működő oktatási in-
tézmények vezetoi,

- a kerületi sportegyestiletek és
sportszövetsé gek v ezetoi,

- a kenileti diákspoľt szervezetek
vezetői,

- 20 fő józsefuaľosi választópolgaĺ
egyĹitt,

Đ a ľendelet 7. $-ban meghatźrozott ki-
tĹintetés esetében a rendvéđelmi szer-
vek vezetője és a Józsefuarosi Kcizte-
rĹilet-felügyęlet és Városiizęmeltetési
S zo| gá|at v ezetőj e.,',

j) a ľendęlet 9-10.$-ban meghatźrozott
kitĹĺntetés esetében
- a kerĹiletben műktjdő oktatási-

nevelési irltézmény ek vezetői.

(2) 
^ 

,,Józsefuaľosi Becsületkereszt'' és a
,,J őzsefváĺoséľt'' díjra vonatkozó javasla-
tot _ a Humlínszolgá|tatási Bizottság vé-
leményének figyelembe vételével _ a
Humĺínszol gáItatási B izottság elnĺjke ter-
jeszti elő. odaítéléséről a Képviselő-
testület d<int.

(4) A ,,Jó Sport'' kittintetésre vonatkozó ja.
vaslatot _ a Humiínszo|gá|tatźtsi Bizott-
ság és a Jőzsefvátosi Spoľttanács véle-
ményének figyelembevételével _ a Hu-
mánszolgáltatási Bizottság elncjke ter-
jeszti elő. odaítéléséről a Képviselő-
testĹilet dĺjnt.

(9) A rendelet 15. $-ban meghatározott
szakmai díjra a jegyz(5 tesz javaslatot.
odaítéléséről a Humánszo|sá|tatási Bi-
zottság d<int.

a|apjźn,

h) a rendelet 6.$-ban meghatározott díj ese-
tében

- a kerületben múködő oktatási intézmé-
nyek vezetői
- a kerĹileti sportegyesĺiletek és spoľtszĺl-
vetségek vezetoi,
. a kenileti diĺíksport szervezetek vezetői,
- 20 fojózsefuarosi lakos együttesen,

i) a ľendelet 7. $-ban meghataľozott kittintę-
tés esetében a rendvédelmi szervęk vezetője,
kerületőri és közterület feltigyeleti feladato-
kat ellátó szetvezet vezetoje, és Józsefuarosi
Kĺjzbiztonsági Polgaľőrség éś Katasztľófa-
védelmi onkéntes Tuzo|tő Egyesület elnöke,

j) a rendelet 8. $-ban meghataľozott díj ese-
tében, bármely józsefuárosi lakos a keľületi
lapban töľténo előzetes felhívás alapjĺín, ke-
ľiileti tiáľsadalmi és civil szerveZetek,,,

(2) 
^ 

Rendelet azon i) pontjában ňgzitett,
,,a rendelet 8'$-ban meghatórozott díj eseté-
ben, bármely józsefiĺźrosi választópolgár, a
kerületi lapban történő előzetes felhívĺźs
alapján, kerületi társadalmi és civil szerve-
zetek, Jővárosi gazdasági kamarák és azok
h e ly i s z erv e z e t e,' sz<ive gľész hatály át veszti.

3. $ A Renđelet 18. $ (2)' (a) és (9) bekezdé-
seiben a Humónszolgĺźltatási Bizottság szo.
vegrész helyébe az Emberi Erőforrás Bizott-
ság szovegrész|ép,

,7



(3) A rendelet 6. $-ban meghatározott đíjat a
Humánszol gźtltatási Bizottság elncjke ad-
ja át.

(4) A rendelet 9.$ (1) bekezdésében megha-
tétozott szakmai kitüntetést a Humĺín-
szo|gá|tatási Bizottság elnöke ađja át, a
rendelet 7.$ (1) bekęzdésében és a 9.$ (5)
bekezdésében meghat ározott kitiintetése-
ket a polgáľmesteľ adja át.

(5) A rendelet 11. $ (1) bekezđésében meg-
határozott szakmai kitüntetést a Humán-
szolgá|tatási Bizottság eln<jke adja źt, a
rendelet 11. $ (5) bekezdésében megha-
tźtozott kitüntetést a polgármester adja
át.

(6) A rendelet 13' $ (1) bekezdésében meg-
hattlrozott szakmai kitüntetést a Humán-
szolgá|tatási Bizottság elnĺike ađja át, a
rendelet 13. $ (5) bekezdésében megha-
tározott kittintetést a polgáľmester adja
át.

(7) 
^ 

rendelet 14. $ (1) bękezdésében meg-
határozott szakmai kitĺintetést a Humán-
szolgá|tatási Bizottság elnöke adja át, a
rendelet 14 $ (5) bekezdésében meghatá-
rozott kitüntetést a polgármesteľ adja át.

d) ,,A Józsefuaros Rendjééľt'' kitüntetés ese-
tében a polgármester álta| meghatározott
időpontban,

4'$ A Rendelet 19. $ (3)-(7) bekezdésekben
a Humánszolgáltatĺźsi Bizottsóg szövegrész
helyébe az Emberi Eľőforrás Bizottság szo-
vegrész lép.

5. $ A Rendelet 20. $ (1) bekezdés d) pontja
helyébe a kov etkező rendelkezés lép :

', K]) A rendeletben meghatározott díjak
ótadására minden évben ünnepélyes keretek
kozat kerül sor:J

d) A ,'Józsefuiíĺos Rendjééĺt'' kitüntetés ese-
tében a polgármester á|ta| meghatźrozott
időpontokban,''

6. $ (1) E rendelet 2015. junius 26. napján
lép hatályba, rendelke zéseit a hatályba |épé-
sét követően kezdeményezett kitĹintetések
ado mény o zas aná| ke l l al kalmazni

(2) E rende|et ahatá|yba lépést kĺjvető napon
hatá|yźń veszti.

Budapest, 2015.június . . ..

Danada-
Rimán Edina dr. Kocsis Máté


