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ELŐTERJESZTÉS
a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által alapított elismerések
adományozásáról szóló 24/2012. (VI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által alapított eli smerések adom ányozásáról
szóló 24/201 2. (Vl.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendel et) tartalmazza a
különböző kitüntetéseket. díjakat és el ismeréseket.
Az egészségügy terül etén azon felnőtt-, gyermek háziorvosok, illetve fogorvosok. valam int az
őket seg ítő szakdolgozók munkáját is szeretné az önkormányzat el ismerni. akik
tevékenységüket az önkormányzattal kötött sze rződés al apján nem közalkalmazotti
jogviszonyban látják el, mivel a kerület lakosságának az egészségügyi el látásában nagy
szerepet játszanak. A sajátos foglalkoztatási státuszuk miatt Az Év Közalkalmazottja Díj
részükre nem adományozható.
Ezt a hiányosságot szeretnénk mego ldani azzal, hogy Az Év Háziorvosa Díj és Az Év
Háziorvos Szakdolgozója Díj alapítására teszek javas latot. Az Év Ház iorvosa Díj annak a
személynek lenne adományozható, aki a XV. kerületben fe ln őtt-, gyermek háziorvosként,
vagy fogorvosként az adott évben folyamatosan ki e melkedő gyógyító, prevenciós
tevékenységet végzett. Az Év Háziorvos Szakdolgozója Díj annak a szemé lynek lenne
adományozható, aki a XV. kerü letben felnőtt- , gyermek háziorvos vagy fogorvos mellett az
adott évben fo lyamatosan kiem elkedő ápoló. prevenciós tevékenységet végzett. A díj at évente
1-1 személy kaphatná meg. A díj mell é díszoklevél. emlékplakett és bruttó 100.000 Ft összeg
j árna. A díj odaítélésé ről a polgármester döntene, és Semmelweis Napon adnának át.
A kerü letben köze l 200 civil szervezet mű köd ik, ezek a közösségek önkéntes alapon a közjó
javára müködnek. ezért a szakmailag kimagasló tevékenységük elismeréseképpen szeretnénk
munkáj ukat a Civil Szervezetek Elismerő Oklevél adományozásával megköszönni. Az
oklevelet azon közösségek kaphatnának , akik legalább két éve aktívan működn ek a
kerületben . Az oklevél mell é juttatásként emlékplakett és bruttó 100.000 Ft járna. A díj
odaítél éséről a polgármester döntene, és a munka ünnepén, május l-én kerülne átadásra.
Az Önkormányzat a Rendvédelmi Szervek munkatársait minden évben jutalmazza. Az elmúlt
években ez ajándékutalvány formájában történt. A 20 19. évi adójo gszabályok változása m iatt
a szemé lyi jövedelemadóról l 995. évi CXV II. tö rvény (Szja tv.) 70. § (6) bekezdés e) pontja
értelmében az ajándékutalványt terhe l ő járulékok megfi zetése a kifi zető mellett a
munkavállalót is terhe li, vagyis az ajándékutalványok bér j e ll egű kifizetésnek minősülnek. Az
egységes szabályozás érdekében a Rendvédelmi Szervek Elismerő Oklevél adományozására
teszek javaslatot. Az elismerés annak a személynek lenne adományozható. aki a Budapesti
Rendőr-főkapitán yság
XV .
kerületi
Rendő rkapitányság,
valamint
a
Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IV. kerületi
Hivatásos Tüzoltóparancsnokság állományában ki e melkedő , magas színvonalú szakmai
munkát végez a bünmege l őzés i, bünüldözési. rendészeti, valam int a tűz- és kárelhárítási

feladatok ellátása során. Az oklevél évente a XV. kerületi Rendőrkapitányság állományába
tartozó 20 fö, illetve a IV. kerületi Hivatásos Tüzoltóparancsnokság állományába tartozó 10
fö részére lenne adományozható. Az oklevél mellé pénzjutalom j árna, melynek együttes
összege legfeljebb a mindenkori költségvetési rendeletben jóváhagyott összeg erejéig
terjedhet. Az oklevél átadása március 15-e és október 23-a alkalmából rendezett
önkormányzati megemlékezés keretében tötiénne.
Tisztelt

Képviselő-testület!

Kérem az e lőterjesztés megtárgyalását és a módosító rendelet megalkotását.
Budapest, 20 19. február . !~
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Meghívandók:

6.)

Az e lőterj esztést kapják:

7.)

Háttéranyag a Humánpolitikai Osztályon található.

RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT:
A Képv iselő-testület úgy dönt, hogy az e l őterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal
megalkotja a ..... ./2019. ( ...... )önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormányzat által alapított elismerések adományozásáról szóló 24/201 2. (VI.6.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Felelős:
Határidő:

po lgármester
elfogadásra: 20 19. február 26.; kihirdetésre: 20 19. február27.

A rendelet elfogadásához

minősített

szavazattöbbség szükséges.

2

A döntés alapjául szolgáló jogszabályhely:
- Magyarország címerének és zászlajának használatáról, az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi
CCII törvény 24. § (9) bekezdése;
- Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i) pontja;
- Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által alapított elismerések adományozásáról szóló
2412012. (V16.) önkormányzati rendelet.
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1. mell ékl et

Budapest Főváro s XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat
Képvi se lő-testületének

3.§
A Kitüntetési Rend elet 13/B. § (13) és (14)
bekezdése
helyé be
a
köve tkező
rendelkezések lépnek:

... /2019. ( . ..... )ö nkorm ányzati r endelete
.. ( 13)

a Budapest Főváros XV . kerületi
Önkorm:foyzat á ltal alapított elismerése k
adományozásáról szóló
24/2012. (VI. 6.) ön kormányzati rend elet
módosításáról

Budapest Főváros XV . kerület Rákospalota,
Pestúj hely,
Újpalota
Önkormányzat
Ké pvi se l ő-testü l ete
a
Magyarország
címerének és zászlaj ának használatáró l. az
állami k i tünte tése i rő l szóló 20 l l. évi CCIT .
törvény 24. § (9) bekezdésébe n kapott
fe lhatalmazás a la pj án, az Alaptörvény 32.
ci kk ( l ) bekezdés i) pontjában meghatározott
fe ladatkörében elj árva a Budapest Főváro s
X V. kerületi Önko rmányzat által alapított
e li smerések adományo zásáró l szóló 24/20 12.
(V I.
6.)
ö nkormányzati
rende let
(to vábbiakban:
Kitüntetés i
Rendelet)
módosításá ra a kö ve tkezőket rendeli el:

1. §

A Kitüntetési Rendelet 1. § (1) bekezdése a
következő g)-j) ponttal egészül ki:
.. g) Az Év Háziorvosa Díj,
h) Az Év Háziorvos Szakdo lgozója Díj .
i) C ivil Szervezetek Eli sm erő O klevél,
j ) Rendvédelmi Szervek E li sm e rő Ok levé l.""

Az

..Év

Kulturáli s
és
D o lgozója"
cím
adományozható annak a Buda pest XV.
kerül etében a ku ltúra vagy művel ő dé s
területen munkát folytató személynek, a ki az
adott évben fo lyamatosan kie melked ő
ku lturáli s
vagy
mü ve l ődé sszervezői
tevékenységet végzett.
Mű ve l ődéssze rvezés i

( 14)

Az

„Év

Kulturális
és
Do lgozója·· címet a
Kö ltészet Napja alkalmábó l adj a át a
Kép v i se l ő-tes tü l et nevében a po lgánnestcr. A
kitüntetési javas latokat minden év március
a
po lgánnesternek
15.
napjáig
kell
megküldeni.··
Müve l őd ésszen·ezés i

4.§
A Kitüntetési Rendelet 13/B. § (16)
bekezdése helyébe a követk ező rendelkezés
lép:
.. ( 16) Az .,Év Intézmény Működteté si
Do lgozója" címet a Kö ltészet
apja
alkalmábó l adja át a Képv i se l ő-testület
nevében a polgármester. A kitüntetés i
javaslato kat minden év március 15. napj áig
kell a polgármesternek megkü ldeni.'"

5.§
A Kitüntetési Rendelet a következő
alcímekkel és 13/L. - 13/S. §-sal egészül ki:

2.§

„Az Év Háziorvosa Díj

A Kitüntetési Rendelet 13/A. § (3)
bekezdés i) pontja helyébe a következő
rendelkezés Jép:

13/L. §

.,i) a ku ltúra és művel ődéssze rvezés területén
az Év Kulturáli s és Mü ve l őd ésszervezés i
Dolgo zója,··

Az Év Ház iorvosa Díj annak a személynek
adományozható. aki a Budapest X V.
kerületében fe l nő n-. g yemi.ek háziorvosként
vagy
fo gorvosként
az
adott
év ben
ki e melkedő
gyógyító.
fo lyamatosan
prevenciós tevékenységet végzett.

Az Év Háziorvos Szakdo lgozója Díj
13/M. §
Az Év Háziorvos Szakdo lgozója Díj annak
a személynek adományozható. aki a
Budapest
XV.
kerületében
fe lnőtt-.
gyermek háziorvos vagy fogorvos mellett
az adott évben fo lyamatosan ki emelked ő
ápoló, prevenciós tevékenységet végzett.
Az Év Háziorvosa Díj és
Az Év Háziorvos Szakdolgozója Díj
adományozásának közös szabályai

e) a Dr. Vass László Egészségügyi
Intézmény vezetője.
d) a Magyar O rYos i Kamara XV. kerületi
szervezete.
(8) Az aj ánlásokat minden év máj us 3 1.
napjáig lehet a po lgármesternek megküldeni .
(9) A Díj

oda í télés rő l

a polgármester dönt.

( 10) A Díj esetében az elismert rövid életútját
nem kell közzétenni.

Civil Sze rvezetek

Elismerő

Oklevél

13/N. §
13/0. §
( l ) A Díj évente
adományozható.

1-1

személy

részére

(2) A Díj posztumusz nem adományozható.
(3) A Díj mell é juttatásként díszoklevél,
emlékplakett és bruttó l 00.000.- Ft jár.
( 4) A díszokl evél
a) Rákospalota. Pestújhely. Újpalota címerét,
b) a Díjban részes ített személy nevét,
c) a Díj adományozásának tényé t. az
adományozás évét, az adományozás rövid
indokát, valamjn t
az
d)
a
polgám1ester aláírását és
Önkonn ányzat pecsétj ét tartalmazza.
(5) Az emlékplakett
a) Rákospalota, Pestújhely. Újpalota címerét.
b) az Díjban részesített személy nevét.
e) a Díj megnevezését, valamint
d) az adományozás évét tartalmazza.
(6) A Díj at Semmelweis Nap alkalmából adj a
Képvise l ő-testü l et
nevében
a
át
a
polgárm ester.
(7) A Díj adományozására aj ánlást tehet:
a)
az
Egészségügyi.
Szociális
és
Esé l yegyenl őségi Bi zottság e lnöke.
Hi vatal
épjóléti
és
b)
a
F őosztál yá nak
Intézményfe lügyeleti
vezetője,

A Civil Szervezetek E li smerő Oklevé l
(továbbiakban: Oklevél) annak a Budapest
XV. kerül ethez köthető ci vi 1 szervezetnek.
kisközösségi sze rveződésnek adományozható
(továbbiakban: civi l szervezet), amely
önkéntes alapon , a közjó javára müködik.
szakmailag kimagasló tevékenységet végez,
valamint legalább két éve aktívan müködik a
kerü letben.
13/P. §

( 1) Az Oklevél évente 1 közösség részére
adományozható.
(2)
Az
Oklevél
me llé
juttatásként
emlékpl akett és bruttó 100. 000. - Ft jár.
(3) Az O klevél
a) Rákospalota, Pestújhely. Új palota címerét.
b) az Oklevé lben részesített közösség nevét,
e) az Oklevé l adományozásának tényét, az
adományozás évét. az adományozás rövid
indokát , valamint
d)
a
polgármester aláírását és
az
Önkormányzat pecsétjét tartalmazza.
(4) Az em lékplakett
a) Rákospalota. Pestújhely, Új palota címerét,
b) az Oklevélben részesített közösség nevét.
e) az Ok levél megnevezését, valamint
d) az adományozás évét tartalmazza.

(5) Az Oklevelet a munka ünnepén, május
l-én adja át a Képviselő-testület nevében a
polgá1mester.
(6) Az Oklevélre ajánlást tehet:
a) helyi önkormányzati képviselő,
b) a Hivatal Polgármesteri Kabinet
c) a Civil Tanácsadó Kollégium,
d) báJ111ely civil szervezet.

vezetőj e,

(7) Az aj ánlásokat minden év marc1us 15.
napjáig lehet a polgármesternek megküldeni.
(8) Az Oklevél
dönt.

odaítél éséről

adományozás évét, az adományozás rövid
indokát, valamint
d) a polgármester aláírását és az
Önkormányzat pecsétjét tartalmazza.
(4) Az Oklevél átadásának időpontja minden
év március 15-e és október 23 -a (nemzeti
ünnepünk)
alkalmából
rendezett
önkotmányzati megemlékezés.
(5) Az Oklevélre ajánlást tehet:
a) a polgármester,
b) a Rendvédelmi Szervek vezetője.

a polgármester

Rendvédelmi Szervek Eli smerő Oklevél
13/R. §

A Rendvédelmi Szervek Elismerő Oklevél
(továbbiakban: Oklevél) annak a személynek
adományozható, aki a Budapesti Rendőr
fökapitányság
XV .
kerületi
Rendőrkapitányság, valam int a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség IV. kerületi
Tűzoltóparancsnokság
Hivatásos
(továbbiakban :
Rendvédelmi
Szervek)
állományában kiemelkedő , magas színvonalú
szakmai munkát végez a bűnmege l őzési ,
bűnü ldözési , rendészeti, valamint a tüz- és
kárelhárítási feladatok ellátása során.
13/S. §

(1) Az Okl evél évente a XV. kerületi
állományába tartozó 20
fő,
illetve a IV. kerületi Hivatásos
Tüzoltóparancsnokság állományába tartozó
10 fő részére adományozható.
Rendőrkapitányság

(2) Az oklevél mellé pénzjutalom jár,
melynek együttes összege legfeljebb a
mindenkori
költségvetési
rendeletben
jóváhagyott összeg erejéig terjedhet.
(3) Az Oklevél
a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,
b) az Oklevélben részesített személy nevét,
e) az Oklevél adományozásának tényét, az

(6) Az aj ánlásokat minden év február 28. és
30.
napJaig
lehet
a
szeptember
polgármesternek megküldeni.
(7) Az Oklevél
dönt.'.

odaíté lé sé ről

a polgármester

Záró rendelkezések

6. §
E a rendelet a kihirdetését
hatályba.

dr. Lampe11h Mónika
jegyző

követő

napon lép

Németh Angéla
polgármester

Kihirdetési zá radék:
Ez a rendelet kihirdetésre került

2019 ..... .. ...... ... ..... hó ....... napján.

dr. Lamperth Mónika
j egyző

INDOKOLÁS
Általános indokolás

A Budapest Főváros XV . kerületi
Önkormányzat által alapított elismerések
adományozásáról szóló 24/2012. (VI.6.)
önkormányzati rendeletben új elismerések
alapítására került sor.

Részletes indokolás
1. §-hoz
Kibővíti az Önkormányzat által nyújtandó
önkormányzati elismerések és címek körét.

2-3. §-hoz

Az intézményi átalakításból adódóan „Az
Év Kulturális és Sportszervezési Díj"
elnevezése változott az „Év Kulturáli s és
Művel ődésszervezési Dolgozója" címre.
4. §-hoz

Az
„Év
Intézmény
Működtetési
Dolgozója" cím átadásának időpontj a
módosításra került.
5. §-hoz

Meghatározza az új Díjakat, Okleveleket,
azok
adományozásának
részletes
szabályait.
6. §-hoz

A rendelet hatál ybalépésérő l rendelkezik.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP
-

Előzetes

hatásvizsgálat -

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által alapított elismerések adományozásáról szóló
2412012. (Vl.6.) önkormányzati rendelet módos ításáh oz

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a el ő írja a j ogszabály előkészítőjének
azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás
várható következményeit.
Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét az
alábbiak szerint tájékoztatom:

J. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK
Közvetlen társadalmi, gazdasági hatása nincs.
II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS
A módositásnak költségvetési hatása minimális.
III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK
A módosításának környezeti , egészségi hatása nincs.
IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK
A rendelet módosítása miatt az adminisztratív teendők nem változnak.
V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS
ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE
Nincs a módosítás elmaradásának következménye.
VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI , SZERVEZETI,
TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti , tárgyi és pénzügyi feltételek
biztosítottak.

