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5/2002. (II.05.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet   

A helyi kitüntetésekről szóló – 16/2001. (V. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 4/2001. (I. 30.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel, 42/2000. (XII. 19.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel, 49/1998. (XII. 22.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzati rendelettel és a 11/1996. (V. 09.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel módosított - 30/1995. (X. 12.) Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a 
többször módosított, az önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint kívánja módosítani 16/2001. (V.22.) , 4/2001. 
(I.30.), a 42/2000. (XII.19.), 49/1998. (XII.22.), 11/1996.(V.09.)sz. önkormányzati 
rendeletekkel módosított 30/1995.X.12.) számú, a helyi kitüntetésekről szóló önkormányzati  
rendeletet. 

1. § (1) A hivatkozott rendelet VI. fejezet 6. § (2) bekezdésében meghatározott 5 db 10 db-
ra módosul. 

(2) A 6. § (4) bekezdése az alábbi szövegezésre módosul: 
A „Kerületért” Polgármesteri Elismerő Oklevél átadására – a kivételes esetektől 

eltekintve – a többi kerületi kitüntetés átadásával egy időben kerül sor, először 2002. 
évben. 

2. § A 8.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„Ha a kitüntetésben közösség, vagy csapat részesül - és tagjainak száma nem több 3 

főnél – akkor annak minden tagja megkapja a kitüntetéssel járó plakettet és oklevelet. 3 
főnél nagyobb létszámú közösség esetén a közösség valamennyi tagja oklevelet kap.” 

3. § Jelen rendelet a kihirdetés napján léphatályba.  

INDOKOLÁS 

1. §-hoz: Mindig előfordulhat olyan rendkívüli esemény a kerületben, amelyet célszerű a 
rendelet VI. fejezetében meghatározott kitüntetéssel elismerni. Ezek a kivételes események 
egymástól eltérő időben történhetnek, ezért célszerű éves keretszám biztosítása, másrészben 
lehetővé tenni a rendkívüli esemény bekövetkeztét követő viszonylag rövid időn belül a 
kitüntetés átadását. Fenti célok megvalósítását szolgálja a szöveg módosítása. 

2. §-hoz: A Képviselő-testület több közösséget is elismerésben részesített, ezért szükséges 
meghatározni, hogy milyen létszámig lehet biztosítani a közösség tagjait megillető plakettet 
és oklevelet, ezek magas elkészítési költségeire tekintettel. 

3. §-hoz: A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 
Budapest, 2002. január 31. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2002. február 5. 
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna 
               jegyző 
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