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30/1995. (X. 12.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet   

A helyi kitüntetésekről 

Az 1994. évi LXIII. törvénnyel módosított 1990. évi LXV. törvény 10. szakasz c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat  Képviselő-
testülete a település életének valamely területén elért kimagasló teljesítmény, vagy 
huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munka, életmű elismerésére az alábbi 
kitüntetéseket és elismerő címeket alapítja, amelyeknek megnevezését, adományozásuk 
rendjét az alábbiak szerint szabályozza. 

 Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat helyi kitüntetései: 

I. fejezet 

 Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Díszpolgára 

1. § (1)„Pestszentlőrinc-Pestszentimre  Díszpolgára” kitüntetés és elismerő cím egy 
életpálya kiemelkedő értékű teljesítményéért, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó 
tevékenységért adható - posthumus 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, a 
kerületi címer, a díszpolgári  felirat és a kitüntetés évének feltüntetésével. 

 b) díszes kivitelű igazoló oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét, a kiállítás 
keltét, az oklevél számát. 

 c) 80 eFt pénzjutalom. 
Az oklevelet a polgármester írja alá.” 

(2) A „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Díszpolgára” kitüntetésből évente egy adható. 
(3) A  „Pestszentlőrinc-Pestszentimre Díszpolgára” címmel együttjáró kedvezmények: 

 a) teljes körű adómentesség az önkormányzat Képviselő-testülete által a helyi adókra 
vonatkozó önkormányzati rendeletben megállapított a helyi adók tekintetében. 

 b) meghívás az önkormányzat által szervezett valamennyi ünnepségre és rendezvényre 
 c) önkormányzati intézmények rendezvényeinek térítésmentes látogatása. 
 d) saját halottá nyilvánítás, illetve díszsírhely biztosítása a  kerületi temetőben, 

(4) Posthumus kitüntetés esetében az adókedvezmény visszamenőleges hatállyal nem 
biztosítható. 
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II. fejezet  

„Pro Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre” 

2. §  (1) „Pro Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre” kitüntetés egy időszak kiemelkedő 
eredményességű, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységéért adható, egyéni 
teljesítményért. 

(2) A kitüntetés képzőművészeti kivitelezésű kisplakett, amelynek egyik oldalán a díj 
megnevezése, míg a másik oldalán Pestszentlőrinc-Pestszentimre címere, valamint a 
kitüntetés adományozásának éve található. A kitüntetésből évente 2 db adható. A 
kitüntetéssel egy személyenként 80 eFt pénzjutalom jár. A kitüntetéssel járó díszes 
kivitelezésű oklevelet a polgármester írja alá, amely oklevél tartalmazza a kitüntetett nevét, 
kiállítás keltét, valamint az oklevél számát.  

(3) A díjjal együttjáró kedvezmény: 
 - rendszeres meghívás az önkormányzat által szervezett rendezvényekre és 

ünnepségekre 

III. fejezet 

 Művelődésért díj 

3. § (1) Az óvodai, iskolai és intézeti oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás 
területén, a művészeti alkotó munkában, a közművelődési munkában, az ifjúság 
művelődéséért végzett munkában, az előadó-művészet területén, a közművelődés korszerű 
formáinak és módszereinek kidolgozásában,  Pestszentlőrinc-Pestszentimre kulturális 
felemelkedéséért jelentős tevékenységet kifejtő, a sport munkában, a nemzetközi 
sporttevékenységben kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek vagy közösségek 
kitüntetésére alapított díj.  

(2) A kitüntetés képzőművészeti kivitelezésű kisplakett, amelynek egyik oldalán a díj 
megnevezése, míg a másik oldalán Pestszentlőrinc-Pestszentimre címere, valamint a 
kitüntetés adományozásának éve található. A kitüntetésből évente 10 db adható. A 
kitüntetéssel egy személy esetén 50 eFt pénzjutalom jár. A kitüntetéssel járó díszes 
kivitelezésű oklevelet a polgármester írja alá, amely oklevél tartalmazza a kitüntetett nevét, 
kiállítás keltét, valamint az oklevél számát.  

(3) A Művelődésért díj odaítélésére az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság tesz 
javaslatot és készít előterjesztést a Képviselő-testület ülésre.  

IV. fejezet 

Gondoskodás az emberért díj 

4. § (1) A kerület egészségügyi és szociális ellátásában, valamint a környezetvédelem 
területén, a kerületben élő lakosokért kiemelkedő tevékenységet végző, vagy e tevékenységet 
kiemelkedő módon elősegítő, támogató személyek és közösségek kitüntetésére alapított díj. 
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(2) A kitüntetés képzőművészeti kivitelezésű kisplakett, amelynek egyik oldalán a díj 

megnevezése, míg a másik oldalán Pestszentlőrinc-Pestszentimre címere, valamint a 
kitüntetés adományozásának éve található. A kitüntetésből évente 6 db adható. A 
kitüntetéssel egy személy esetén 50 eFt pénzjutalom jár. A kitüntetéssel járó díszes 
kivitelezésű oklevelet a polgármester írja alá, amely oklevél tartalmazza a kitüntetett nevét, 
kiállítás keltét, valamint az oklevél számát.  

(3) A „Gondoskodás az emberért” díj odaítélésére a Szociális Bizottság, és/vagy az 
Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság tesz javaslatot és készít előterjesztést a 
Képviselő-testület ülésére. 

V. fejezet 

Általános rendelkezések 

5. § (1) Az Önkormányzat által alapított valamennyi kitüntetésre javaslatot tehetnek 
részletes indoklással: 

- a kerületben megválasztott országgyűlési képviselők, 
- valamennyi önkormányzati képviselő, 
- a kerületi Képviselő-testület bizottságai, 
- a kerületi székhelyű és bejegyzett társaság, szervezet,  egyesület bejegyzett párt 

helyi szervezete 
A  javaslatokat a szakmailag illetékes bizottságok részére kell benyújtani, a kitüntetés átadása 
előtt legalább 60 nappal. 

(2) A kitüntetések visszavonására - méltatlanná válás esetén - az (1) bekezdésben 
felsoroltak tehetnek javaslatot részletes indoklással kiegészítve. A javaslatot minden 
esetben a szakmailag illetékes bizottságok és a Képviselő-testület elé kell terjeszteni 
megvitatásra. 

(3) Méltatlan a kitüntetésre különösen az, akit a bíróság jogerősen eltiltott a közügyek 
vagy foglalkozásának gyakorlásától. 

Az adományozás rendje 

6. § (1) Az önkormányzat által alapított kitüntetéseket évente a Képviselő-testület által az 
éves rendezvénytervben meghatározott alkalommal kell átadni. 

(2) A kitüntetések odaítélése és adományozása a Képviselő-testület át nem ruházható 
hatáskörébe tartozik. A döntést minden esetben zárt ülésen, minősített többséggel kell 
meghozni. Ugyanez a szabály érvényes a kitüntetés visszavonásáról való döntés esetében is. 

(3) A kitüntetések - az I.  fejezetben meghatározottak kivételével - megosztva is 
adományozhatók. Ebben az esetben a pénzjutalmat egyenlő arányban kell megosztani a 
kitüntetettek között.  

(4) Ha a kitüntetésben közösség vagy csapat részesül, annyi plakett és oklevél jár, 
amennyi a közösség vagy a csapat tagja. 

(5) Közösség részére történő adományozáskor a díj összegéről a Képviselő-testület 
határoz   a szakmailag illetékes és a Költségvetési Bizottság közös előterjesztése alapján. A 
döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges. 

(6) Kitüntetést külföldi állampolgár is kaphatja.  
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A kitüntetések átadása 

7. § (1) A kitüntetéseket az önkormányzat által szervezett rendezvényeken, ünnepélyes 
keretek között kell átadni. 

(2) A kitüntetéseket a polgármester - akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy - 
jogosult átadni. 

Közzététel 

8. § (1) A kitüntetettek névsorát az önkormányzat hatáskörébe tartozó médiumok 
felhasználásával közzé kell tenni és gondoskodni kell az esemény megfelelő 
dokumentálásáról és archiválásáról. 

(2) A kitüntetés időpontját, a kitüntetettek nevét erre a célra rendszeresített díszkönyvben 
rögzíteni kell, a bejegyzéseket testületi határozat alapján a jegyző végzi.  

Kitüntetések előkészítése 

9. § A kitüntetéseket - Képviselő-testület döntésének megfelelően - a Polgármesteri Hivatal 
készíti elő és gondoskodik a kitüntetésekkel összefüggő feltételrendszer biztosításáról. 

Pénzügyi fedezete     

10. § (1) A kitüntetéshez járó pénzjutalmak fedezetét az éves költségvetési rendeletben az 
adható kitüntetések számának és pénzösszegének figyelembevételével kell meghatározni. 

(2) A kitüntetéssel járó pénzjutalom összegének emeléséről és értékének megőrzéséről a 
Képviselő-testület az éves költségvetési rendelet elfogadásakor dönt. 

A rendelet hatálybalépése 

11. § Jelen rendelet 1995. október 15. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg a 13/1992. 
(XI.26.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

B u d a p e s t ,  1995. október 12. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 

j e g y z ő 
Dr. Mester László s.k. 

polgármester 
 


