ALAPRENDELET

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
Képviselő-testületének 39/2006. (VI. 01.) önkormányzati rendelete
1956-os Emlékplakett alapításáról és adományozásáról
1. § Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § c) pontjában és a Magyar Köztársaság
kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás
alapján, az 1956. évi októberi forradalom és szabadságharc idején a nemzet szolgálatában és a
haza szabadságának védelmében szerzett helyi érdemek elismerésére 1956-os forradalom és
szabadságharc 50. évfordulója alkalmából Emlékplakett kitüntetést alapít.
2. § Az Emlékplakettet a polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület adományozza.
3. § (1) Az Emlékplakett adományozására javaslatot tehetnek:
- a Képviselő-testület tagjai,
- a XVIII. kerület díszpolgárai,
- a XVIII. kerületben működő 1956-os társadalmi szervezetek.
(2) Az emlékplakettre javaslatot minden évben augusztus.15-ig lehet eljuttatni a
polgármester titkárságára.
(3) Az előterjesztéshez mellékelni kell a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény
vezetőjének szakmai véleményét.
(4) A polgármester a javaslat képviselő-testület elé terjesztése előtt kikéri az 1956-os
Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete szakmai, valamint
2006-ban az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Ötvenedik Évfordulója
Emlékbizottságának véleményét.
(5) Az előterjesztést a Testületi Ügyrendi és Koordinációs Bizottság véleményezi.
4. § Az Emlékplakettel díszoklevél jár. A díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
5. § Az Emlékplakett mindazoknak adományozható:
a) akik a XVIII. kerületi nemzeti (forradalmi) bizottságokban, munkástanácsokban,
demokratikus pártokban, nemzetőrségben, valamint más forradalmi szervezetekben
jelentős tevékenységet fejtettek ki;
b) akik az 1956. évi forradalom és szabadságharc idején fegyverrel harcoltak a
független és demokratikus Magyarországért a XVIII. kerület területén, vagy a harci
cselekmények idején XVIII. kerületi polgárok voltak, de máshol harcoltak;
c) akik a forradalom idején XVIII. kerületi polgárok voltak és személyi szabadságukat
az 1956 eszméihez való ragaszkodásukért korlátozták;
d) akik az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének őrzéséért és
megörökítéséért kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki.
6. § Az Emlékplakett posztumusz adományozható azoknak, akik az 5. §-ban meghatározott
feltételeknek megfelelnek.
7. § Az Emlékplakett átadására az 1956-os forradalom és szabadságharc alkalmából
rendezett önkormányzati ünnepségen kerül sor.
8. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Budapest, 2006. május 29.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Indoklás
2006-os esztendő kiemelkedő nemzeti ünnepe az 1956-os magyar forradalom és
szabadságharc 50. évfordulója. Az évforduló alkalmából Budapest Főváros XVIII. kerület
Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 10. § c) pontjában és a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI.
törvény 7. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján, az 1956. évi októberi forradalom
és szabadságharc idején a nemzet szolgálatában és a haza szabadságának védelmében szerzett
helyi érdemek elismerésére alapít kitüntetést. A kitüntetés rangját emeli egyfelől az, hogy arra
önálló rendeletben kerül sor több más önkormányzat gyakorlatához hasonlóan. Másfelől az,
hogy adományozására képviselő-testületi döntéssel kerül sor és az emlékplakett mellé díszes
oklevél is tartozik, amit a jegyző és a polgármester együtt ír alá.
A javaslattételnél külön kiemelt szerepet kapnak az 1956-os társadalmi szervezetek,
tekintettel arra, hogy ezen civil szervezetek tömörítik magukban a forradalom és
szabadságharc alatt a kerületben végzett tevékenységükkel érdemeket szerzett polgárokat. A
javaslattétel a tervezet szerint elsősorban a képviselőkön keresztül valósul meg.
Ennek megfelelően a rendelet sajátos felelősséggel ruházza fel a képviselő-testület tagjait az
1956-os forradalomban és szabadságharcban résztvevők képviseletében.
A javaslatokat a rendelet szerint szakmai ellenőrzésnek kell alávetni, amit az 1956-os
Intézet és a PIHGY, valamint az ünnepi évben az az Emlékbizottság végez, amelynek a
kerületi 1956-os szervezetek is tagjai. Ez elegendő garanciát jelent arra, hogy csak az arra
érdemesek kapják meg a kitüntetést.
A kitüntetési javaslatok megtételének ütemezése úgy van megállapítva, hogy a kitüntetések
átadására az október 23-ai kerületi ünnepségen kerülhessen sor. A kitüntetés folyamatosan
adható tekintettel arra, hogy az 1956-os eseményekben résztvevők és a később meghurcoltak
teljes körének megállapítása hosszú időt vesz igénybe és nem zárható le 2006-ban.
Ugyanakkor a későbbiekben elismerésben részesíthetőek azok is, akik az 1956-os
forradalom és szabadságharc emlékének megőrzése érdekében kiemelkedő teljesítményt
nyújtottak, tehát a fiatalabb nemzedék is részesülhet kitüntetésben.
Kitüntetésben részesíthetők köre tágan van megállapítva. Nemcsak a kerületi eseményekben
érdemeket szerzettekre terjed ki, hanem azokra a volt, vagy jelenlegi kerületi állampolgárokra
is, akik másutt vettek tevőlegesen részt a forradalmi eseményekben, vagy a szabadságharcban,
valamint azokra, akik a forradalom idején XVIII. kerületi polgárok voltak és személyi
szabadságukat az 1956 eszméihez való ragaszkodásukért korlátozták, meghurcoltatást
szenvedtek el.
A kitüntetés posztumusz adományozását az indokolja, hogy vannak kerületi mártírjai az
1956-os fegyveres harcnak, illetve a megtorlásnak, továbbá sok résztvevő az elmúlt
évtizedekben idehaza, vagy külföldön elhunyt.
B u d a p e s t , 2006. május 16.
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester
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