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13/1992. (XI.26.) sz. rendelet
a helyi kitüntetésekről és elismerő címekről

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a korábbi testületi határozatnak
megfelelően, valamint az 1990. évi LXV. tv. 10. szakasz c. pontjában kapott felhatalmazás alapján a
helyi kitüntetésekről és elismerő címekről az alábbi rendeletet alkotja.
1. §  Általános bevezető
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat polgárainak a kerülethez való kötődése erősítése, a
településért végzett kiemelkedő teljesítmény elismerése érdekében helyi kitüntetéseket és elismerő
címeket alapít.
2. §  Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata helyi kitüntetései és elismerő
címei
(1) „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Díszpolgára” kitüntetés és elismerő cím egy életpálya
kiemelkedő értékű teljesítményéért, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységért adható posztumusz esetben is. A kitüntetés képzőművészeti kivitelezésű nagyplakett, a kitüntetésre és a
kitüntetettre vonatkozó felirattal.
A kitüntetéssel együtt jár:
a) arany pecsétgyűrű - kb. 20 gr. 14 karát - a kitüntetésre vonatkozó felirattal.
b) díszes kivitelű igazoló oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét, a kiállítás keltét, az
oklevél számát. Az oklevelet a polgármester írja alá.
(2) „Pro-Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre” kitüntetés egy időszak kiemelkedő
eredményességű, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységéért adható, egyéni és
csoportos teljesítményért egyaránt.
A kitüntetés képzőművészeti kivitelezésű kisplakett, a kitüntetésre és a kitüntetettre vonatkozó
felirattal.
A kitüntetéssel egy személy esetén 50 eFt pénzjutalom, vagy ezzel egyenértékű tárgyjutalom jár.
Két vagy több személynek (csoportnak) történő adományozás esetén a pénzjutalom a Képviselőtestület döntése alapján a csoportnak egy összegben, vagy a személyek közötti egyenletes
felosztással max. 100 eFt összeg, illetve tárgyjutalom esetén értékhatárig.
A kitüntetéssel járó pénzjutalom a hivatalos éves inflációs rátával minden új költségvetési évben
felértékelendő.
A kitüntetéssel járó, díszes kivitelezésű oklevelet (okleveleket) a polgármester írja alá.
Az oklevél (oklevelek) tartalmazzák a kitüntetett (ek) nevét, kiállítás keltét, az oklevél (oklevelek)
számát.
(3) A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Díszpolgára kitüntetésből évente max. egy, a Pro-Urbe
Pestszentlőrinc-Pestszentimre kitüntetésből évente max. három kerülhet átadásra.
(4) A kitüntetéseket külföldi állampolgár is kaphatja pénzjutalom nélkül.
A helyi kitüntetésekkel együttjáró kedvezmények
(1) „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Díszpolgára”
a) Teljeskörű és terjedelmű adókedvezmény a helyi adók tekintetében.
b) Rendszeres meghívás az önkormányzat által szervezett ünnepségekre és rendezvényekre
(protokoll lista).
c) A Képviselő-testület külön döntése alapján saját halottá nyilvánítás, illetve díszsírhely
biztosítása a helyi temetőben, Posztumusz esetben azonban visszamenőleges hatállyal a kedvezmény
nem biztosítható.
(2) „Pro-Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre”
a) Teljeskörű és terjedelmű adókedvezmény a helyi adók tekintetében.
b) Rendszeres meghívás az önkormányzat által szervezett ünnepségekre és rendezvényekre
(protokoll lista).
4. §  Javaslat az adományozásra, illetve visszavonásra
(1) A kitüntetésre javaslatot tehet:
a) Kerületi önkormányzati képviselő, illetve képviselőcsoport,
b) Kerületi önkormányzati bizottság,
c) Kerületi önkormányzati tisztségviselő, valamint az önkormányzat jegyzője,
d) Bejegyzett párt helyi szervezete,
e) Bejegyzett Pestszentlőrinc-Pestszentimre székhelyű társaság, egyesület, szervezet.
(2) A beérkezett javaslatokat a Koordinációs, Közművelődési és Sport Bizottság értékeli és
javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé a kitüntetések odaítélésére.
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(3) A kitüntetések és kitüntető címek visszavonására - méltatlanná válás esetén - az (1)
bekezdésben felsoroltak tehetnek javaslatot részletes indoklással kiegészítve. A javaslatot minden
esetben közvetlenül a Képviselő-testület ülése elé kell terjeszteni megvitatásra.
5. §  A kitüntetés és a visszavonás elfogadása
(1) A helyi kitüntetések és kitüntető címek odaítéléséről a Képviselő-testület minősített
többséggel (19 igen szavazat) dönt.
(2) A helyi kitüntetések és kitüntető címek visszavonásának elfogadásához minősített
többséggel 19 igen szavazat szükséges.
6. §  A kitüntetések átadása
(1) A kitüntetéseket az önkormányzat által szervezett rendezvényeken ünnepélyes külsőségek
között kell átadni.
(2) A kitüntetéseket a polgármester - akadályoztatása esetén az általa megbízott tisztségviselő
- adja át.
7. § Közzététel
A kitüntetettek névsorát az önkormányzat hatáskörébe tartozó médiák felhasználásával közzé kell
tenni és gondoskodni kell az esemény megfelelő dokumentálásáról és archiválásáról.
A kitüntetés időpontját, a kitüntetettek nevét erre a célra rendszeresített díszkönyvben rögzíteni kell, a
bejegyzéseket testületi határozat alapján a Jegyző végzi.
8. §  A kitüntetések előkészítése
A kitüntetéseket - a Képviselő-testület döntésének megfelelően - a Polgármesteri Hivatal készíti elő és
gondoskodik a kitüntetésekkel összefüggő feltételrendszer biztosításáról.
9. § A kitüntetések anyagi fedezete
A kitüntetések anyagi fedezetét az éves költségvetési rendeletben, szükség esetén külön döntés
alapján költségvetés módosítással kell előirányozni.
10. §  A rendelet hatálybalépése
A rendelet 1993. január 1-jén lép hatályba.
Rendelkezéseit - a hatálybalépés előtti időszakra - a Képviselő-testület korábbi határozatának
figyelembevételével kell megfelelően alkalmazni.
B u d a p e s t , 1992. november 26.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző

INDOKOLÁS

Dr. Molich Endre sk.
polgármester

1. §-hoz A „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Díszpolgára”, valamint a „Pro-Urbe PestszentlőrincPestszentimre” kitüntetések megalapításával Önkormányzatunk erősíti polgárainak identitástudatát,
egy régóta ismert lokálpatrióta gyakorlat bevezetésével ösztönzi helyi társadalmunkért felvállalható
áldozatkészségét.
2. §-hoz
A
„Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Díszpolgára”
helyi
kitüntetés
odaítélési
szempontjaként megjelölt teljesítményen a művészetek, elméleti- és gyakorlati tudományok, műszaki
élet területén egy országos léptékű életpálya, kisebb-nagyobb közösség érdekében végzett közéleti
munka kiemelkedő értékű teljesítménye, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenysége
értendő, a kitüntetett élhet a kitüntetés idején bárhol, külföldön is.
3. §-hoz
A „Pro-Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre” kitüntetés odaítélési szempontjaként
megjelölt teljesítményen rövidebb időszak kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű,
megbecsülést kiváltó tevékenységet kell érteni, mely származhat a tanári, tanítói, orvosi,
közművelődési, sport stb. kerületi szakmai, vagy vállalkozási területről.
Alapvető fontosságú, hogy a kitüntetett a megjelölt tevékenységet Pestszentlőrinc-Pestszentimre
érdekében fejtse ki.
3-9. §-hoz
A rendelkezések tartalmazzák a kitüntetésekkel járó kedvezményeket, a javaslattétel,
döntés, visszavonás, az átadás feltételrendszerét, az előkészítéssel, valamint a hatálybaléptetéssel
kapcsolatos tennivalókat és időpontokat szabályozza.
B u d a p e s t , 1992. november 26.

