
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 folyamatosan felülvizsgálatra kerül             
és amennyiben szükséges úgy a módosítások átvezetésre kerülnek. 
„A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek          
adományozásáról” szóló 36/2012. (VI.6.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban:       
Rendelet) több módosítás vált szükségessé a lentiek szerint. 
  
Felmerült, hogy az elismerő címekkel és kitüntetésekkel járó pénzösszegek megemelésre          
kerüljenek, azonban most a kialakult helyzet miatt, mely gazdaságilag is egy nehéz helyzetbe             
hozza az Önkormányzatot, az összegek emelkedésére jelenleg nem teszek javaslatot. 
  
A Kulturális és Köznevelési Bizottság 122/KKB/2019./XII.17./ számú határozatával javaslatot         
tett arra, hogy ne csak „Újbuda kiváló intézményvezetője” elismerő cím legyen, hanem            
intézményvezető-helyettese is, így itt javasolták, hogy az összesen adható elismerés 4 db            
legyen. Tehát itt 2 db elismerő címmel több lenne átadva az eddigiektől eltérően, így a               
szükséges összeg pluszban Br. 828.000,- Ft + járulékai (egy elismeréshez 6x69.000,- Ft azaz             
Br. 414.000,- Ft jár), amit a 2020. évi költségvetésben is biztosítani szükséges, amennyiben             
ezt a Testület jóváhagyja.  
A Bizottság javasolta továbbá ennél és az „Újbuda mesterpedagógusa” elismerésnél, hogy           
legyen az pontosítva, hogy mely pedagógus körnek legyenek adhatóak az elismerések. 
Továbbá kérte még a Bizottság, hogy amennyiben valaki nem veszi át bármelyik díjat az              
ezzel kapcsolatos eljárás is legyen pontosan rögzítve a rendeletben. 
  
Szükséges továbbá a Környezetvédelmi elismerésnél is módosítani azt, hogy ki kaphatja az            
elismerést illetve szükséges bevezetni a Környezet- és Klímavédelmi Bizottságot az eljárási           
szabályokhoz. 
  
Igényként merült fel, hogy az „Újbuda Kiváló sportolója” és az „Újbuda kiváló edzője”             
elismerő címeknél, hogy a Magyar Sport Napja alkalmából legyenek átadva, ne pedig            
március 15-e alkalmából. 
Szintén ezen elismeréseknél javasolom, hogy a pénzjutalom fix. legyen, ahogy az összes            
többi elismerésnél is, ne pedig úgy legyen meghatározva, hogy az összegre a Polgármester             
tesz indítványt. 
 
A Rendelet 19. § (2) bekezédése törlésre kerül, mivel az szabályozta, hogy a díszpolgárokat a               
Képviselő-testület alakuló és ünnepi üléseire meg kell hívni, azonban a díszpolgárok nagy            
száma miatt ez a meghívás már kivitelezhetetlen.  



Polgármesteri javaslat beemelésére is sor került, mely szerint a díszpolgári cím is            
adományozható lenne posztumusz. Többszöri egyeztetések után kialakult az a változat, mely           
szerint minden posztumusz kitüntetést - nem csak a díszpolgárit - az elhalálozást követő 1 év               
letelte után lehet kezdeményezni, azonban visszamenőleg csak 1989-től elhunyt személyeket          
lehet felterjeszteni posztumusz.  
  
A Rendelet módosítása tartalmaz még egy-két pontosítást és beemelésre kerültek a GDPR            
szabályok, valamint a felterjesztési nyomtatványok is módosításra kerültek, továbbá egy új           
adatvédelmi tájékoztató anyag is lenne a rendelet mellékleteként. A Rendelet 1. melléklete            
pedig törlésre kerül, mivel az szabályozta a díszpolgári címmel járó díszoklevél, ezüstérem,            
kitűző részletes leírását, azonban a speciális díszoklevelet készítő művész a jövőben nem            
vállalja már ezt a tevékenységet, így most kerül sor a módosításra azzal, hogy a részletes               
leírásokat a rendelet nem fogja tartalmazni, mivel ezzel az Önkormányzat beszorítja magát,            
azonban a részletező melléklet nélkül rugalmasan lehet dönteni akár minden évben a            
díszpolgári címmel járó oklevél formájáról.  
  
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot,            
valamint a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen. 

  

Budapest, 2020. július 27. 

  

            Barabás Richárd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


