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Tárgy:  Javaslat az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 

7/2012. (II.28.)  önkormányzati rendelet módosítására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 7/2012. (II.28.) 
rendelet meghatározza, hogy a Képviselő-testület az egyes elismerésekből mikor és 
milyen számban adományozhat. A rendelet csak az Újpestért Díj és az Újpesti 
Önkormányzat Elismerő Oklevele esetében teszi lehetővé a soron kívüli 
adományozást. Ugyanakkor előfordulhatnak olyan örömteli esetek is, amikor egy 
újpesti polgár kiemelkedő teljesítménye vagy kimagasló eredménye – mint például 
az olimpiai bajnoki helyezés - indokolttá teszi más elismerés soron kívüli 
adományozását is. Mindezekre tekintettel javaslom a rendeletünk olyan irányú 
módosítását, hogy rendkívül indokolt esetben bármely önkormányzati elismerés 
tekintetében lehetőség legyen a soron kívüli adományozásra. 
 
 
Ú j p e s t, 2012. augusztus 21. 
 
 
 
     
         Wintermantel Zsolt 
 
 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről 
szóló 7/2012. (II.28.)  önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének …./2012. (……) önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 



Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2012. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 7/2012. 

(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(T E R V E Z E T) 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában  és a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 7/2012. (II.28.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) a 30. §-t megelőzően a következő 
29/A. §-sal egészül ki: 
„29/A. § (1) Különösen indokolt esetben, valamely az újpesti közösség 
megbecsülését kivívó kiemelkedő teljesítmény vagy kimagasló eredmény elérése 
esetében az e rendeletben meghatározott elismerések – ide nem értve a Semsey 
Aladár Újpesti Életműdíjat -  soron kívüli adományozására is sor kerülhet. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az elismerés adományozásának 
időpontjára, az egy évben adományozható elismerések számára, valamint az 
elismerés átadására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. 
(3) Az elismerés (1) bekezdés szerinti soron kívüli adományozására a polgármester 
tehet javaslatot a Képviselő-testület részére. Ebben az esetben a 34. § (1) és (3) 
bekezdése, valamint a 35. § rendelkezéseit egyebekben nem kell alkalmazni.” 
 

2. § 
 
 (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján 17.00 órakor lép hatályba. 
 (2) E rendelet előírásait az elismerések 2012. évi adományozása és átadása 
tekintetében is alkalmazni kell. 

 
3. § 

 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 17. § (2) bekezdése 
és 29. § (2) bekezdése. 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 


