
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 1997 óta adományoz         
kitüntetéseket/elismerős címeket. 
Az első rendelet megalkotása óta eltelt 22 év, a rendelet ugyan folyamatosan felülvizsgálatra             
került, sőt az idők során új rendelet született, azonban az elismerésekkel/kitüntetésekkel járó            
díjak emelésére nem került sor. Ahhoz, hogy az Önkormányzat az általa elismert személyeket             
méltóképp díjazza elengedhetetlen már „A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi          
kitüntetések és elismerő címek adományozásáról” szóló 36/2012. (VI.6.) önkormányzati         
rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítása az adható összegek tekintetében. 
  
Előterjesztésemben javaslatot teszek az eddig hatályban lévő rendeletben szereplő összegek          
megduplázására, helyenként egyéb emelésére, hiszen egyúttal egységesebbé tennénk az         
adható összegeket, mert aránytalanságok voltak az összegek között. A különböző          
szakterületeken kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek között nem kéne különbséget         
tenni, hiszen minden területen a kimagasló eredményt elérő ember munkája/tevékenysége          
ugyanolyan fontos. Így a kitüntetések mellé járó összegeket egységesítenénk, minden          
kitüntetés mellé ugyanolyan összeg járna, az elismerő címeknél is az egységesítésre           
törekedtünk, azonban ott az „Újbuda Kiváló intézményvezetője” elismerésnél és az „Újbuda           
sportjáért” életmű díjnál indokoltnak tartom a valamivel magasabb összegeket, valamint az           
„Újbuda gyermekeiért” elismerő címnél pedig egy kicsivel alacsonyabb összeget írtunk a           
javaslatba, mert annál az elismerő címnél 8 db is adható. 
A rendeletben az adható darabszámokon nem változtatnánk. 
Változtatás lenne még, hogy az „Újbuda kiváló vállalkozó, kiváló iparosa” elismerő cím            
mellé is a jövőben pénzösszeg járna a tárgyjutalom helyett, hiszen általában egyéni            
vállalkozókról/kisvállalkozókról van szó, akik ezt az elismerést kapják, így a pénzösszeg           
nekik ugyanolyan jól jönne, mint az összes többi elismert személynek. 
Bár a polgármesteri dicséretek adományozása nincs rendeletben szabályozva, azonban mivel          
a dicséretekhez adható díjak költségvetési tervezése együtt van az összes elismeréssel itt            
szeretném jelezni, hogy a költségvetés során javaslatot teszek a polgármesteri dicséretek           
adományozható darabszámának emelésére 30-ról 35 db-ra, illetve a dicséretek mellé járó           
összeg megduplázására. 
  
Az említett összeg emeléseket az előterjesztés mellékletét képező táblázat tartalmazza. 
  
A Rendelet módosítása továbbá tartalmazza annak szabályozását, hogy mi történik akkor, ha            
valaki nem veszi át az elismerést, tartalmazza továbbá a Környezet- és Klímavédelmi            
Bizottság miatt történő változtatásokat, valamint egy-két pontosítást és a felterjesztési          
nyomtatvány GDPR szabályozások miatti változtatását, egyszerűsítését, a rendelet        
adatkezelésre vonatkozó, a 2011. évi CXII. törvény 5.§ (3) pontja alapján kötelezően            
rögzítendő tartalmi pontjait. 



  
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetet           
elfogadni szíveskedjen. 

  

Budapest, 2019. december 10. 
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