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ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület részére 

 
 
Tárgy: javaslat önkormányzati elismerésekről szóló önkormányzati 

rendeletek elfogadására 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyarország címerének és  zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény új alapokra helyezi a helyi 
önkormányzatok által adományozható elismerések szabályozását is.  
 
A törvény 24. § (9) bekezdése értelmében „Felhatalmazást kap a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben szabályozza az elismerés 
alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthető 
személyek körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés 
leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének 
rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék esetében 
annak időtartamát.” 
 
A törvény 22. §-a értelmébe a helyi önkormányzat képviselő-testülete a 
feladatkörével összefüggő egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények 
elismerésére kitüntető címet, díjat, oklevelet, plakettet vagy más elismerést 
alapíthat és adományozhat. A törvény előírásai szerint önkormányzati 
rendeletben kell szabályozni 

a) az elismerés elnevezését, fajtáit (osztályait), 
b) az elismerésben részesíthető személyek körét, 
c) az évente adományozható elismerések számát, 
d) az elismerés adományozásának feltételeit és rendjét, valamint 
e) az elismerés leírását. 

 
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontja szerint „A helyi önkormányzat a 
helyi közügyek intézése körében törvény keretei között önkormányzati 
jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat.” Hasonló 
rendelkezést tartalmaz a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
1. § (6) bekezdésének a) pontja is.  
Az Ötv. 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint a képviselő-testület hatásköréből 
nem ruházható át az önkormányzati kitüntetések és elismerő címek 
meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása. 
 



A jelenlegi elismeréseket szabályozó rendeleteinket hozzá kell igazítani a 
megváltozott törvényi szabályozáshoz.  A korábbi szabályozás lényegi elemeit 
nem érintve, indokolt a különböző önkormányzati elismeréseket egységes elvek 
mentén, egy rendeletben szabályozni. Ugyanakkor a sajátosságok miatt a 
tanulók részére adható díjak továbbra is külön rendeletben kerülnek 
meghatározásra.  
A javaslat a jelenlegi elismerések meghagyása mellett egy új elismerési formát is 
bevezet az Újpest Önkormányzata Elismerő Oklevele elnevezéssel, amely az 
eddigi kitüntetési rendszerünket kiegészítve olyan kiemelkedő újpesti polgárok 
elismerését is lehetővé teszi, akiket korábban kellő szinten nem lehetett 
jutalmazni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezeteket fogadja el. 
 
 
 
Újpest, 2012. február …. 
 
 
 
 
 
        Wintermantel Zsolt 
 
 
 
 
 
 
1. rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő 
címekről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja a …./2012. 
(……) számú rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 
2. rendeleti javaslat 
 
A Képviselő-testület elfogadja az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló 
Diáksportolója és a Kiváló Diákközösségi Munkáért Díjakról szóló önkormányzati 
rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja a …./2012. (……) számú rendeletét. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 


