
 

Minősített szótöbbség 
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 
  

.../2017. (... ...) önkormányzati rendelete 
 

a díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek 
adományozásáról szóló 36/2012. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  
  

             Korábbi rendelkezések: 

    Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete az   
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében     
meghatározott eredeti jogalkotói   
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)      
bekezdés i) pontjában meghatározott    
feladatkörében eljárva a következőket    
rendeli el: 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
(1) „Újbuda kiváló intézményvezetője”   
elismerő cím adományozható az   
Önkormányzat által fenntartott és   
működtetett, valamint csak működtetett    
intézmény élén legalább folyamatosan hat     
éve tevékenykedő, a korszerű vezetési    
követelményeknek megfelelő, az   
intézmény szakmai színvonalát és jó    
hírnevét megőrizni és fejleszteni képes    
intézményvezető részére. 

  
  
  
  

  1. § 
  

A díszpolgárrá választásról, valamint a     
kerületi kitüntetések és elismerő címek     
adományozásáról szóló 36/2012. (VI. 6.)     
XI.ÖK rendelet (a továbbiakban:    
Rendelet) 8. § (1) bekezdése helyébe a       
követező rendelkezés lép: 

  
„(1) „Újbuda kiváló   
intézményvezetője” elismerő cím   
adományozható az Önkormányzat által    
fenntartott és működtetett, valamint a     
Dél-Budai Tankerületi Központ által    
fenntartott, Budapest XI. kerületében    
működő intézmény élén legalább    
folyamatosan hat éve tevékenykedő, a     
korszerű vezetési követelményeknek   
megfelelő, az intézmény szakmai    
színvonalát és jó hírnevét megőrizni és      
fejleszteni képes intézményvezető   
részére.” 

  



 

  
  
  
  
  

(1) Újbuda mesterpedagógusa” elismerő    
cím adományozható az Önkormányzat    
által fenntartott és működtetett, valamint     
csak működtetett intézmény beosztott    
pedagógusai számára a kerületi    
óvodákban és iskolákban végzett    
innovációs tevékenységében legalább tíz    
éves munkaviszonnyal rendelkező   
elkötelezett személyeknek, akik jelentős    
mértékben hozzájárulnak a gyermekek    
életének gazdagításához, személyiségük   
harmonikus fejlődéséhez; akik a    
gyermekek ellátása, gondozása, nevelése    
és oktatása, közösségeik segítése,    
szabadidejük értelmes eltöltése   
érdekében folyamatosan kiemelkedő   
munkát végeznek. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(1) Újbuda szolgálatáért” elismerő cím     
adományozható olyan, az Önkormányzat    
által fenntartott és működtetett valamint     
csak működtetett intézményben, a    
Polgármesteri Hivatalban és az    
Önkormányzat egyszemélyes gazdasági   
társaságánál legalább tíz éves    
munkaviszonnyal vagy szerződéses   
jogviszonnyal rendelkező személyeknek,   
akik jelentős mértékben hozzájárulnak a     
kerületben élő idősek, hátrányos    

 2. § 
  

A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a        
következő rendelkezés lép: 

  
„(1) „Újbuda mesterpedagógusa”   
elismerő cím adományozható az    
Önkormányzat által fenntartott és    
működtetett, valamint a Dél-Budai    
Tankerületi Központ által fenntartott,    
Budapest XI. kerületében működő    
intézmény beosztott pedagógusai   
számára a kerületi óvodákban és     
iskolákban végzett innovációs   
tevékenységében legalább tíz éves    
munkaviszonnyal rendelkező  
elkötelezett személyeknek, akik   
jelentős mértékben hozzájárulnak a    
gyermekek életének gazdagításához,   
személyiségük harmonikus  
fejlődéséhez; akik a gyermekek    
ellátása, gondozása, nevelése és    
oktatása, közösségeik segítése,   
szabadidejük értelmes eltöltése   
érdekében folyamatosan kiemelkedő   
munkát végeznek.” 

  
3. § 

  
A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a        
következő rendelkezés lép: 

  
„(1) „Újbuda szolgálatáért” elismerő    
cím adományozható olyan, az    
Önkormányzat által fenntartott és    
működtetett, a Dél-Budai Tankerületi    
Központ által fenntartott, Budapest    
XI. kerületében működő   
intézményben, a Polgármesteri   
Hivatalban és az Önkormányzat    
egyszemélyes gazdasági társaságánál,   
valamint az Önkormányzattal   
legalább tíz éves munkaviszonnyal    



 

helyzetűek, rászorulók, fogyatékosok   
esélyegyenlőségének megteremtéséhez,  
társadalmi integrációjához; ellátásuk,   
gondozásuk, életük gazdagítása,   
közösségeik segítése, érdekeik védelme,    
képviselete terén folyamatosan   
kiemelkedő munkát végeznek.” 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(1) Újbuda gyermekeiért” elismerő cím     
adományozható olyan, az   
Önkormányzat által fenntartott és    
működtetett valamint csak működtetett    
intézményben, a Polgármesteri   
Hivatalban, az Önkormányzat   
közigazgatási területén működő   
köznevelési és közoktatási   
intézményben valamint az   
Önkormányzat egyszemélyes gazdasági   
társaságánál legalább tíz éves    
munkaviszonnyal vagy egyéb   
jogviszonnyal rendelkező elkötelezett   
személyeknek, akik jelentős mértékben    
hozzájárulnak a gyermekek életének    
gazdagításához, személyiségük  
harmonikus fejlődéséhez; akik a    
gyermekek ellátása, gondozása,   
nevelése és oktatása, közösségeik    
segítése, szabadidejük értelmes eltöltése    
érdekében folyamatosan kiemelkedő   
munkát végeznek.” 
  

vagy szerződéses jogviszonnyal   
rendelkező személyeknek,  
vállalkozóknak, akik jelentős   
mértékben hozzájárulnak a kerületben    
élő, idősek, hátrányos helyzetűek,    
rászorulók, fogyatékosok  
esélyegyenlőségének megteremtéséhez,  
társadalmi integrációjához;  
egészségügyi ellátásuk, gondozásuk,   
életük gazdagítása, közösségeik   
segítése, érdekeik védelme, képviselete    
terén folyamatosan kiemelkedő munkát    
végeznek.” 

  
4. § 

  
A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a        
következő rendelkezés lép: 

  
„(1) „Újbuda gyermekeiért” elismerő    
cím adományozható olyan, az    
Önkormányzat által fenntartott és    
működtetett, valamint a Dél-Budai    
Tankerületi Központ által   
fenntartott, Budapest XI. kerületében    
működő intézményben, a   
Polgármesteri Hivatalban, az   
Önkormányzatnál vagy egyszemélyes   
gazdasági társaságánál legalább tíz    
éves munkaviszonnyal vagy   
szerződéses jogviszonnyal rendelkező,   
az Önkormányzat közigazgatási   
területén működő köznevelési,   
közoktatási vagy egészségügyi   
intézményben dolgozó elkötelezett   
személyeknek, vállalkozóknak, akik   
jelentős mértékben hozzájárulnak a    
gyermekek életének gazdagításához,   
egészségük, személyiségük  
harmonikus fejlődéséhez; akik a    
gyermekek ellátása, gondozása,   
nevelése és oktatása, közösségeik    
segítése, szabadidejük értelmes   



 

eltöltése érdekében folyamatosan   
kiemelkedő munkát végeznek.” 

  
5. § 

  
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon       
lép hatályba és a hatálybalépését követő      
napon hatályát veszti. 
  

      

  
  
dr. Hoffmann Tamás         Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
       polgármester           jegyző 

  
 
  

Indokolás 
  

a díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek 
adományozásáról szóló 36/2012. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosításához 

  
  

Az 1. §-hoz 
  
Ez a § módosítja az „Újbuda kiváló intézményvezetője” elismerő címre felterjeszthetőket. 
  
  

 A 2. §-hoz 
  
Ez a § módosítja az „Újbuda mesterpedagógusa” elismerő címre felterjeszthetőket. 
  
  

A 3. §-hoz 
  
Ez a § módosítja az „Újbuda szolgálatáért” elismerő címre felterjeszthetőket. 
  
  

A 4. §-hoz 
  
Ez a § módosítja az „Újbuda gyermekeiért” elismerő címre felterjeszthetőket. 
  



 

Az 5. §-hoz 
  
Ez a § a módosító rendelet hatálybalépéséről és hatályvesztéséről rendelkezik. 


