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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2011. (…...) 

önkormányzati rendelete 
 

a Semsey Aladár 
Újpesti Életműdíjról 

 
(T E R V E Z E T) 

 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § 

(2) bekezdésében  kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § 
(1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 1. § (6) bekezdés   a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 
1. § 

 
Újpest Önkormányzata „Semsey Aladár Újpesti Életműdíj” elnevezéssel 

elismerő díjat alapít (a továbbiakban: Életműdíj). 
 

2. § 
 

(1) Az Életműdíj annak az Újpesten legalább tíz éven keresztül 
polgármesteri tisztséget betöltő személynek adományozható, aki 

városvezetői tevékenysége során – Újpest történelmi hagyományaira és 
az elődök munkásságára építve – kiemelkedő szerepet töltött be Újpest 

fejlődésének előmozdításában, a város hagyományainak megőrzésében, 
valamint Újpest, az újpesti hagyományok, az elért eredmények, az újpesti 

kultúra széleskörű megismertetésében és munkásságával példát mutatott 

utódai számára. 
 (2) Az Életműdíj az (1) bekezdésben meghatározott feltételek 

fennállása esetében is csak annak adományozható, aki már nem tölt be 
Újpesten választott politikai tisztséget. 

 (3) Az Életműdíj poszthumusz adományozására nem kerülhet sor. 
 

3. § 
 

Az Életműdíj adományozására javaslatot tehet: 
a) a polgármester, 

b) a Képviselő-testület bizottsága, 
c) a Képviselő-testületben működő frakció. 
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4. § 
 

Az Életműdíj adományozásáról a Képviselő-testület dönt. 

 
5. § 

 
Az Életműdíjat a polgármester ünnepélyes keretek között adja át. 

 
6. § 

 
Az Életműdíjban részesített személy (a továbbiakban: díjazott) Semsey 

Aladár arcképét és Újpest címerét tartalmazó aranyozott emlékplakettet 
kap. 

 
7. § 

 
(1) Az Önkormányzat a díjazott részére az élete végéig havi 

járadékot fizet. A járadék összege a polgármester tárgyhavi illetményének 

a 65 %-a. 
 (2) Az (1) bekezdés szerinti  járadék az adományozásról hozott 

döntést követő hónap 1. napjától esedékes. A járadék után a mindenkori 
adó- és járulékjogszabályok szerint kell megfizetni a közterheket. 

 
8. § 

 
(1) A díjazottat az Önkormányzat minden hivatalos ünnepségére és 

rendezvényére meg kell hívni. 
 (2) A díjazott  

   a) javaslatot tehet az Önkormányzat kitüntető címeinek 
adományozására, 

   b) bármely önkormányzati ügyben javaslatot tehet a polgármesternek, 
   c) intézkedést igénylő önkormányzati ügyben kérheti a polgármester 

intézkedését. 

 (3) A (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti megkeresésre a 
polgármester 15 napon belül érdemi választ köteles adni. 

 
9. § 

 
A díjazott  

   a) a polgármester felkérésére az Önkormányzat rendezvényein ünnepi 
beszédet tarthat, 

   b) tekintélyével közbenjárhat Újpest érdekében, 
   c) a polgármester felkérésére részt vehet Újpest társadalmi 

képviseletében. 
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10. § 

 
E rendelet végrehajtásáról és az Életműdíj adományozásával kapcsolatos 

feladatokról a polgármester gondoskodik. 

 
11. §. 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba. 

 
 

 
 

 
  

Dr. Vitáris Edit 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
   


