
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2020. (... ...) önkormányzati rendelete 

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

 
 

                Korábbi rendelkezések: 
 

  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete a   
Magyarország címerének és   
zászlajának használatáról, valamint az    
állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi     
CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében      
kapott felhatalmazás alapján, az    
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i)      
pontjában meghatározott  
feladatkörében eljárva a következőket    
rendeli el: 

  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 következő    
rendelkezés lép: 

„(1) „Újbuda kiváló intézményvezetője,    
intézményvezető-helyettese” elismerő  
cím adományozható az Önkormányzat    
közigazgatási területén működő   
köznevelési, közoktatási intézmény élén    
legalább folyamatosan hat éve    
tevékenykedő, a korszerű vezetési    

 „(1) „Újbuda kiváló   
intézményvezetője, 
intézményvezető-helyettese” 
elismerő cím adományozható az    
Önkormányzat közigazgatási  
területén működő köznevelési   
intézmény, valamint az   



 

követelményeknek megfelelő, az   
intézmény szakmai színvonalát és jó     
hírnevét megőrizni és fejleszteni képes     
magasabb vezető részére.” 

Önkormányzat által fenntartott   
intézmény élén legalább   
folyamatosan hat éve   
tevékenykedő, a korszerű vezetési    
követelményeknek megfelelő, az   
intézmény szakmai színvonalát és    
jó hírnevét megőrizni és fejleszteni     
képes magasabb vezető részére.” 

  2. § A Rendelet „V. Záró      
rendelkezések” alcímének címe helyébe    
az „5. Záró rendelkezések” cím lép.  

  3. § A Rendelet a következő 6.       
alcímmel egészül ki: 

„6. Átmeneti rendelkezés 

22. § E rendeletnek – a      
díszpolgárrá választásról, valamint   
a kerületi kitüntetések és elismerő     
címek adományozásáról szóló   
36/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet     
módosításáról szóló .../2020. (…    
…) XI.ÖK rendelet 1. §-ával     
megállapított – 8. § (1) bekezdését      
az adományozásra vonatkozóan   
2020. augusztus 31-ig benyújtott    
kezdeményezésekre is alkalmazni   
kell.” 

  4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését        
követő napon lép hatályba. 

(2) A Rendelet 6. alcíme 2020. október       
31-én hatályát veszti.  

 
 
 
 

dr. László Imre 
 polgármester  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 



 

 
 

Indokolás 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 
a díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek 
adományozásáról szóló 36/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló 

.../2020. (... …) önkormányzati rendeletéhez 

  

Az 1. §-hoz 

Ez a módosító paragrafus rendelkezik arról, hogy az „Újbuda kiváló intézményvezetője,           
intézményvezető-helyettese” elismerő címre minden önkormányzati intézmény vezetőjét,       
intézményvezető-helyettesét fel lehessen terjeszteni. 

 A 2. §-hoz 

Ez a paragrafus, az eredeti Rendelet V. alcíménél csak egy technikai módosítást vezet át,              
mely szerint a többi alcímhez hasonlóan arab számmal lesz az 5. alcím is jelölve. 

 A 3. §-hoz 

A módosító Rendelet ezen paragrafusával az eredeti Rendeletbe beépítésre került egy           
átmeneti rendelkezés, mely rögzíti, hogy a 2020. augusztus 31-ig benyújtott felterjesztésekre           
is vonatkozik az 1. §-ban szereplő módosítás, tehát, hogy nem csak a köznevelési és              
közoktatási intézmények vezetőit és intézményvezető-helyetteseit lehet felterjeszteni, hanem        
minden önkormányzati intézmény vezetőjét, intézményvezető-helyettesét be lehet terjeszteni        
az „Újbuda kiváló intézményvezetője, intézményvezető-helyettese” elismerő címre. 

A 4. §-hoz 

Ez a § a módosító rendelet hatálybalépéséről, valamint az átmeneti rendelkezés 2020. október             
31-én történő hatályvesztéséről rendelkezik. 

 
 
 
 
  



 

EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a díszpolgárrá         
választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló          
36/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet módosítása várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010.             
évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint              
összegezhetők: 
 
  

1. A rendeletalkotás   
várható társadalmi,  
gazdasági hatásai 
  
  
  
  

A rendeletalkotás társadalmi, gazdasági hatást nem      
eredményez. 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  
  
  
  

 A rendeletalkotásnak nincs költségvetési hatása.  

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 
  
  
  
  

A rendelet megalkotásának nincs környezeti és egészségügyi        
következménye 

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 
  
  
  
  

A rendeletalkotás adminisztratív teherváltozást nem     
eredményez. 



 

5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a  
jogalkotás 
elmaradásának várható  
következményei 

A rendeletmódosítás elmaradásával kizárnánk több      
intézményvezetőt, intézményvezető-helyettest abból a körből,     
akik elismerésben részesülhetnek. 

6. A rendelet   
alkalmazásához 
szükséges személyi,  
szervezeti, tárgyi és   
pénzügyi feltételek 

A rendelet elfogadása többlet személyi, szervezeti, tárgyi       
feltétel biztosítását nem igényel.  

7. Egyéb információ -  

  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 


