
MÓDOSÍTÓ  RENDELET 

 

  

51/2006. (VII. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

A helyi kitüntetésekről szóló – 52/2005. (XII. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 13/2005. (III.01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 20/2004. (IV. 30.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, 46/2002. (XII. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-

Pestszentimre Önkormányzati rendelettel , 5/2002. (II. 5.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelettel, 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 
– élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A §-ban kapott eredeti felhatalmazással –, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésébe foglalt 
felhatalmazás alapján a többször módosított, a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X. 12.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzati rendeletet 
(továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

1. § Az alaprendelet az alábbi új VIII. fejezettel egészül ki:  

VIII. fejezet 

„Kerületi Idősekért Oklevél” 

9. § (1) A Kerületi Idősekért Oklevél a kerületi idősek, illetve a kerületi időseket tömörítő 
szervezetek érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként adható természetes 
vagy jogi személy részére. 

(2) A kitüntetés a kerület címerével ékesített díszes kivitelű oklevél. 
(3) A kitüntetésből évente egy darab adható. 
(4) A kitüntetéssel együtt jár:  

a) személyenként a jelen rendelet 1. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott összeg 
50%-ának megfelelő, forint összegű pénzjutalom, 

b) díszes kivitelezésű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét, a kiállítás keltét és 
az oklevél számát. Az oklevelet a polgármester írja alá. 
(5) A kitüntetés odaítéléséről a Képviselő-testület a polgármester, az Idősügyi Tanács, 

illetve a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság javaslatának figyelembevételével 
dönt, a hozzá eljuttatott javaslatok alapján. 

(6) A javaslatokat írásban a Polgármesteri Titkárságra kell eljuttatni. 
(7) A kitüntetés átadására az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen kerül 

sor. 
 2. § (1) Az alaprendelet eredeti VIII. fejezet sorszáma IX. fejezetre, az eredeti 9. § 

számozása 10. §-ra, az eredeti 10. § számozása 11. §-ra változik. 
(2) Az alaprendelet eredeti IX. fejezet sorszáma X. fejezetre, az eredeti 11. § számozása 

12. §-ra, az eredeti 12. § számozása 13. §-ra változik. 
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(3) Az alaprendelet eredeti X. fejezet sorszáma XI. fejezetre, az eredeti 13. § számozása 
14. §-ra, az eredeti 14. § számozása 15. §-ra változik. 

(4) Az alaprendelet eredeti XI. fejezet sorszáma XII. fejezetre, az eredeti 15. § számozása 
16. §-ra, az eredeti 16. § számozása 17. §-ra változik. 

(5) Az alaprendelet eredeti XII. fejezet sorszáma XIII. fejezetre, az eredeti 17. § 
számozása 18. §-ra, az eredeti 18. § számozása 19. §-ra változik. 

(6) Az alaprendelet eredeti XIII. fejezet sorszáma XIV. fejezetre, az eredeti 19. § 
számozása 20. §-ra, az eredeti 20. § számozása 21. §-ra, az eredeti 21. § számozása 22. §-ra, 
az eredeti 22. § számozása 23. §-ra, az eredeti 23. § számozása 24. §-ra, az eredeti 24. § 
számozása 25. §-ra, az eredeti 25. § számozása 26. §-ra változik. 

Záró rendelkezések 

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
(2) Az alaprendelet jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban 

maradnak. 
Budapest, 2006. július 25. 

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

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

Indokolás 

Általános indokolás 

Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata megalakulásától 
kezdve kiemelt figyelmet fordít a kerület időseire, illetve azok értékmegőrző, a kerület életét 
színesítő civil szervezeteire, támogatásukra (Civil Alap), a kerület közéletében való 
részvételükre (Civil Kerekasztal, Idősügyi Műhely, Idősügyi Tanács). A kerület időskorú 
lakosai, szervezeteik aktívan részt vesznek a kerület életében, programjaik a lakosság számára 
nyitott, nagyszabású események. Ezek szervezésében való részvételt, illetve a kerület 
időskorú lakosaiért való kiemelkedő tevékenységet kívánja az önkormányzat A Kerületi 
Idősekért Oklevél elnevezésű kitüntetés alapításával is elismerni.  

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz: A rendelet meghatározza az új kitüntetés nevét, a kitüntetésben részesíthető 
személyek körét. A paragrafus rendelkezik a kitüntetés elnevezéséről, formájáról, átadásának 
módjáról és időpontjáról, valamint a kitüntetéssel járó juttatásról.  

A 2. §-hoz: Az új kitüntetés rendeletbe illesztése által változik az alaprendelet szerkesztése, 
melyet a 2. § határoz meg. 

A 3. §-hoz: A rendelkezés meghatározza a hatályba lépés időpontját.  
Budapest, 2006. július 25. 

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

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 
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