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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 
 
Tárgy:  Javaslat az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 

önkormányzati rendelet módosítására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 
elfogadni. 
 
A szabályozás várható hatásait és következményeit megvizsgálva megállapítható, 
hogy a rendelet elfogadása  
- jelentős mértékben hozzájárulhat a szociális területen dolgozó szakemberek 
társadalmi megbecsüléséhez, 
- költségvetési szempontból nem jelent különösebb terhet, mivel lényegében csak a 
díjazottak jutalmazását kell biztosítani, 
- a végrehajtáshoz szükséges adminisztratív, személyi, szervezési és tárgyi 
feltételek a Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre állnak, azok többlet erőforrást 
nem igényelnek.  
 
 
Újpest, 2013. április 19. 
 
 
 
 
         Nagy István 
 
 
 
 
Rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő 
címekről szóló – módosított - 7/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …./2013. (……) 
önkormányzati rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

…/2013. (…...) 
önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről szóló – módosított - 

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  
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről szóló – módosított - 7/2012. 
(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő g) ponttal 
egészül ki: 
(Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  Képviselő-testülete egyes 
kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények megbecsülésére és elismerésére az 
alábbi önkormányzati kitüntetéseket és elismerő címeket (a továbbiakban együtt: 
elismerés) alapítja, illetve megújítja:) 
„g) Újpesti Szociális Díj.” 
 

2. § 
 
Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) Az Újpest Gyermekeiért Díj, az Újpesti Szociális Díj és az Újpest 
Önkormányzata Elismerő Oklevele az e rendeletben meghatározott szervezetek, 
közösségek részére is adományozható.” 
 

3. § 
 
Az R. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„18. § Az Újpest Egészségéért  Díj annak a személynek adományozható, aki az 
egészségügyi területen az újpesti lakosok érdekében végzett magas színvonalú, 
kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult 
Újpest egészségügyének fejlesztéséhez.” 
 

4. § 
 
Az R. a 25. §-t követően a következő 6/A. alcímmel és 25/A - 25/D. §-sal egészül 
ki: 
 

„6/A. Az Újpesti Szociális Díj 
 
25/A. § (1) Az Újpesti Szociális Díj annak a személynek adományozható, aki a 
szociális területen az újpesti lakosok érdekében végzett magas színvonalú, 
kiemelkedő vagy több évtizedes tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult 
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Újpest szociális ellátásának, az újpesti szociális szolgáltatások fejlesztéséhez, a 
hátrányos helyzetű lakosok életminőségének javításához. 
(2) Az Újpesti Szociális Díj indokolt esetben olyan Újpesten működő  intézmény 
vagy egyéb szervezet részére is adományozható, amely az (1) bekezdés szerinti 
tevékenységét kollektívaként fejti ki. 
25/B. § (1) Az Újpesti Szociális Díjjal kitüntetett személyek díszoklevelet és – a 
25/A. § (2) bekezdésében meghatározott eset kivételével - pénzjutalmat kapnak. 
(2) A díszoklevél 
   a) Újpest címerét,  
   b) az elismerésben részesített személy nevét, 
   c) az Újpesti Szociális Díj adományozásának tényét, az adományozás évét, az 

adományozásról hozott képviselő-testületi határozat megjelölését, és az 
adományozás rövid indokát, valamint 

   d) a polgármester aláírását és Újpest pecsétjét 
tartalmazza. 
(3) A pénzjutalom mértéke nettó 80.000,- forint. 
25/C. § (1) Az Újpesti Szociális Díj évente kerülhet kiadásra. 
(2) Évente legfeljebb három Újpesti Szociális Díj adományozható. 
25/D. § Az Újpesti Szociális Díj átadására a Szociális Munka Napja alkalmával kerül 
sor.” 
 

5. § 
 
Az R. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„35. § Az elismerések adományozásáról a Közművelődési és Oktatási Bizottság – az 
Újpest Egészségéért Díj és az Újpesti Szociális Díj esetében a Népjóléti és 
Lakásügyi Bizottság - véleményének kikérését követően a Képviselő-testület dönt.” 

 
6. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
Jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 
  



 

ÚJPEST, POLGÁRMESTERI HIVATAL * ALPOLGÁRMESTER *  1042 BUDAPEST, ISTVÁN ÚT 14.  

4

Indokolás 
 
Az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről a Képviselő-testület 2012. 
elején alkotott egységes rendeletet, amely döntően a már kialakult hagyományokra 
épített.  
Mivel társadalmunkban egyre nagyobb figyelmet kap a szociális munka, ezen belül 
is kiemelten az önkéntesen végzett szociális munka, így fokozott igény merül fel az 
ezen a területen dolgozó szakemberek, szervezetek külön nevesített elismerésére 
is. A rendelet-tervezet ezen igénynek helyt adva megteremti a szociális területen 
tevékenykedő szakemberek és szervezetek önálló elismerésének lehetőségét az 
Újpesti Szociális Díj adományozásának lehetőségével. A Díj adományozásának 
részletszabályai a többi szakosított díjhoz hasonlóan kerülnek megállapításra. 
  


