
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelete 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések, elismerő címek adományozásának rendjéről 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)  

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 

kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a következőket rendeli el. 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A rendelet célja 

1.§ 

A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott kitüntetések és 

elismerések (a továbbiakban: elismerések) adományozásával kívánja tiszteletét kifejezni a 

Budapest Főváros XXIII. kerületében (továbbiakban: Soroksár) kulturális, oktatási, 

tudományos, művészeti, sport, szociális, gazdasági területen kimagasló teljesítményt nyújtó, 

kiemelkedő érdemeket szerzett, a kerület fejlődésének elősegítésében, érdekeinek 

előmozdításában kifejtett példamutató tevékenységet folytatott személyek, szervezetek részére 

azért, hogy méltó módon megörökítse, megkülönböztetetten elismerje azon személyeknek, 

közösségeknek, szervezeteknek a tevékenységét, akik hozzájárultak Soroksár fejlődéséhez, jó 

hírnevének öregbítéséhez. 

 

2. § 

Jelen rendelet szabályozza a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában 

nevesített, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata által alapított 

kitüntetések és elismerő címek adományozásának feltételeit és rendjét. 

 

2. Az adományozás rendjének közös szabályai 

3.§ 

 

(1) Kitüntetés és elismerő cím adományozására javaslatot tehetnek: 

 a) a polgármester, 

 b) az alpolgármesterek, 

 c) a képviselő-testület bizottságai és 

d) az egyes kitüntetések, elismerő címek esetében az e rendeletben meghatározott 

személyek, szervezetek. 

 

(2) Az adományozásra vonatkozó javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani, az 1. számú 

melléklet szerinti nyomtatványon az egyes kitüntetéseknél, elismerő címeknél meghatározott 

határidők figyelembevételével. 

 

(3) A javaslatokat tárgyuk alapján a képviselő-testület bizottsága véleményezi, majd a 

polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt a kitüntetések, elismerő címek 

adományozásáról. 
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(4) A kitüntetéseket, elismerő címeket, az e rendeletben meghatározott ünnepségek, 

önkormányzati rendezvények keretén belül a polgármester adja át. 

 

(5) A kitüntetésekkel, elismerő címekkel járó juttatások az átadásukkal egyidejűleg esedékesek. 

 

(6) A kitüntetésekkel, elismerő címekkel járó juttatások fedezetét az Önkormányzat tárgyévi 

költségvetési rendeletében határozza meg, és biztosítja. 

 

(7) Amennyiben a kitüntetés, elismerő cím adományozásával együtt díszoklevél is átadásra 

kerül, a díszoklevélnek tartalmaznia kell: 

 a) Soroksár címerét, 

b) az adományozó határozat számát és keltét, 

 c) a kitüntetés vagy elismerő cím elnevezését, 

 d) az adományozó és az adományozott nevét és 

 e) a Polgármester aláírását és az Önkormányzat bélyegző lenyomatát. 

 

(8) A kitüntetésekről, elismerő címekről a jegyző nyilvántartást vezet, amely nyilvántartásnak 

tartalmaznia kell: 

 a) a kitüntetés, elismerő cím megnevezését, 

 b) a kitüntetett, elismerő címet kapott nevét, lakcímét (székhelyét), 

 c) az adományozásról szóló határozat számát és keltét valamint az 

 d) az adományozás időpontját. 

 

4. § 

 

(1) Visszavonható a kitüntetés, elismerő cím attól, aki arra méltatlanná válik.  

 

(2) Méltatlanná válik az adományozott az adott kitüntetésre, elismerő címre különösen, ha 

bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen a közügyek gyakorlásától eltiltották.  

 

(3) A visszavonással kapcsolatos döntést a képviselő-testületnek, a méltatlansági oknak a 

polgármester vagy önkormányzati képviselő tudomására jutását követő első ülésén meg kell 

hoznia. 

 

(4) Visszavonás esetén az adományozott adatait a kitüntetettek nyilvántartásából törölni kell, 

de a tárgy vagy pénzjutalom nem követelhető vissza. 

 

II. FEJEZET 

AZ EGYES KITÜNTETÉSEK, ELISMERŐ CÍMEK ADOMÁNYOZÁSÁRA 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

3. Soroksár Díszpolgára cím 

5. § 

 

(1) A „Soroksár Díszpolgára” cím annak a személynek adományozható, aki 
 

a) valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével országosan vagy 

nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, vagy 

b) munkássága, valamint a köz javára végzett önzetlen áldozatvállalása továbbá 

példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. 
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(2) A cím évente legfeljebb 2 fő részére adományozható. 

 

6. § 

 

(1) A „Soroksár Díszpolgára” cím erkölcsi elismerés, mely a kerület lakosságának tiszteletét és 

megbecsülését fejezi ki. A címmel a kitüntetett az adományozás napjától 

a)  tanácskozási joggal vehet részt a Képviselő-testület ülésein, 

b) meghívandó az Önkormányzat által rendezett ünnepségekre, 

c) jogosult a díszpolgári cím használatára. 

 

(2) A címmel Soroksár címerét tartalmazó díszoklevél, és Soroksár címerét tartalmazó 

díszdobozban elhelyezett díszkulcs „Soroksár Kulcsa” emléktárgy jár. 

 

7. § 

 

(1) A díszpolgári cím adományozására – a 3. § (1) bekezdés a), b), és c) pontjaiban 

meghatározottakon túl - természetes vagy jogi személy írásban tehet javaslatot, amelyet 

legkésőbb a tárgyév június 15-éig a polgármesterhez kell benyújtani. 

 

(2) A díszpolgári cím odaítéléséről a Képviselő-testület évente, az éves munkatervében 

meghatározott júliusi rendes ülésén dönt. 

 

(3) A díszpolgári cím átadása a Soroksári Napok rendezvénysorozat keretében megrendezett 

díszelőadáson történik. 

 

4. Soroksárért Érdemérem kitüntetés 

8. § 

 

(1) A „Soroksárért Érdemérem” kitüntetés annak a személynek adományozható 

a) aki valamely munkájával vagy egész életművével Soroksáron olyan általános elismerést 

szerzett, amely hozzájárult Soroksár hírnevének öregbítéséhez, 

b) aki munkásságával elősegítette Soroksár fejlődését, valamint Soroksár javára végzett 

önzetlen áldozatvállalása, továbbá példamutató emberi magatartása miatt Soroksáron 

köztiszteletben áll. 

 

(2) A „Soroksárért Érdemérem” kitüntetés évente legfeljebb 5 fő részére adományozható. 

 

9. § 

 

(1) A „Soroksárért Érdemérem” kitüntetéssel kitüntetett személy az adományozás napjától 

a)  tanácskozási joggal vehet részt a Képviselő-testület ülésein, 

b) meghívandó az Önkormányzat által rendezett ünnepségekre. 

 

(2) A „Soroksárért Érdemérem” kitüntetéssel Soroksár címerét tartalmazó díszoklevél és 

díszdobozban elhelyezett Soroksár címerét ábrázoló érem emléktárgy jár. 

 

10. § 

 

(1) A „Soroksárért Érdemérem” adományozására – a 3. § (1) bekezdés a), b), és c) pontjaiban 

meghatározottakon túl - természetes vagy jogi személy tehet írásban javaslatot, amelyet 

legkésőbb a tárgyév június 15-éig a polgármesterhez kell benyújtani. 
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(2) A „Soroksárért Érdemérem” kitüntetésben részesülő(k) személyéről a Képviselő-testület 

évente, az éves munkatervében meghatározott júliusi rendes ülésén dönt. 

 

(3) A „Soroksárért Érdemérem” kitüntetés átadása a Soroksári Napok rendezvénysorozat 

keretében megrendezett díszelőadáson történik. 

 

5. Az Év Egészségügyi Dolgozója cím 

11. § 

 

(1) Az „Év Egészségügyi Dolgozója” cím annak az egészségügyi dolgozónak adományozható, 

aki Budapest XXIII. kerületében, egészségügyi területen, kiemelkedő egészségügyi, prevenciós 

tevékenységet végzett. 

 

(2) Az „Év Egészségügyi Dolgozója” cím évente legfeljebb két főnek adományozható. 

 

 (3) A címmel díszoklevél, valamint az adományozás évében érvényes minimálbér 

kétszeresével megegyező összegű egyszeri pénzjuttatás jár.  

 

12. § 

 

(1)1 Az „Év Egészségügyi Dolgozója” cím adományozására – a 3. § (1) bekezdés a), b), és c) 

pontjaiban meghatározottakon túl – intézményvezető, egészségügyi szolgálati jogviszony 

esetén a munkáltató, valamint a Budapest Főváros XXIII. kerület Polgármesteri Hivatala 

(továbbiakban: Hivatal) Szociális és Köznevelési Osztályának a vezetője tehet javaslatot. 

 

(2)2 Nem egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyre az (1) bekezdésben foglaltakon 

túl természetes vagy jogi személy is javaslatot tehet. 

 

(3) Az adományozási javaslatot adott év április 30-ig kell a Polgármesternek címezve a Hivatal 

Szociális és Köznevelési Osztályán kell benyújtani. 

 

(4) A javaslatokról a Képviselő-testület az éves munkatervében meghatározott júniusi rendes 

ülésén dönt. 

 
(5) Az „Év Egészségügyi Dolgozója” cím átadása a Semmelweis Nap alkalmából 

megrendezésre kerülő önkormányzati rendezvényen történik.  

 

6. Az Év Szociális Dolgozója cím 

13. § 

 

(1) Az „Év Szociális Dolgozója” cím adományozható annak a személynek, aki a kerületben a 

szociális szolgáltatások, a gyermekjóléti alapellátások vagy gyermekvédelmi szakellátások, 

továbbá a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációja érdekében, az 

ezzel foglalkozó intézményben folyamatosan kiemelkedő tevékenységet végez. 

 

(2) 3Az „Év Szociális Dolgozója” cím évente legfeljebb két főnek adományozható. 

 
1 Módosította a 14/2021.(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés Hatályos: 2021. április 15-től  
2 Módosította a 14/2021.(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés Hatályos: 2021. április 15-től  
3 Szövegrészt módosította a 39/2020.(X.14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés Hatályos: 2020. október 

15-től  
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(3) 4Az „Év Szociális Dolgozója” címmel díszoklevél, valamint az adományozás évében 

érvényes minimálbér kétszeresével megegyező összegű egyszeri pénzjuttatás jár. 

 

14. § 

 

(1) 5Az „Év Szociális Dolgozója” cím adományozására – a 3. § (1) bekezdés a), b), és c) 

pontjaiban meghatározottakon túl - intézményvezető és közalkalmazott esetén a munkáltató, 

valamint a Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának a vezetője tehet javaslatot. 

(2) Nem közalkalmazott személyre az (1) bekezdésben foglaltakon túl természetes vagy jogi 

személy is javaslatot tehet. 

 

(3) Az adományozási javaslatot adott év augusztus 31-ig kell a Polgármesternek címezve a 

Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán kell benyújtani. 

 

(4) A javaslatokról a Képviselő-testület az éves munkatervében meghatározott 6októberi rendes 

ülésén dönt. 

 

(5) Az 7„Év Szociális Dolgozója” cím átadása a Szociális Munka Napja alkalmából 

megrendezésre kerülő önkormányzati rendezvényen történik.  

 

7. Az Év Pedagógusa cím 

15. § 

 

(1) Az „Év Pedagógusa” cím adományozható annak a kerületben dolgozó pedagógusnak, aki 

legalább öt év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, és ebből legalább három éve 

Soroksáron végzi pedagógiai tevékenységét egyenletesen magas színvonalon. 

 

(2) Az „Év Pedagógusa” cím évente legfeljebb három főnek adományozható. 

 

(3) Az „Év Pedagógusa” címmel díszoklevél, valamint az adományozás évében érvényes 

minimálbér kétszeresével megegyező összegű egyszeri pénzjuttatás jár. 

 

16. § 

 

(1) Az „Év Pedagógusa” cím adományozására – a 3. § (1) bekezdés a), b), és c) pontjaiban 

meghatározottakon túl - közalkalmazott esetén a nevelőtestület titkos szavazása alapján a 

munkáltató, intézményvezető esetén a Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály vezetője, tehet 

javaslatot. A nevelőtestület titkos szavazása esetén a javaslathoz mellékelni kell a titkos 

szavazásról készített jegyzőkönyv hitelesített másolatát. 

 

(2) Az adományozási javaslatot adott év március 20-ig kell a Polgármesterhez benyújtani. 

 

 
4 Szövegrészt módosította a 39/2020.(X.14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés Hatályos: 2020. október 

15-től  
5 Szövegrészt módosította a 39/2020.(X.14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés Hatályos: 2020. október 

15-től 
6 Szövegrészt módosította a 39/2020.(X.14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés Hatályos: 2020. október 

15-től  
7 Szövegrészt módosította a 39/2020.(X.14.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés Hatályos: 2020. október 

15-től  
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(3) A javaslatokról a Képviselő-testület az éves munkatervében meghatározott májusi rendes 

ülésén dönt. 

 

(4) Az „Év Pedagógusa” cím átadása a Pedagógus Nap alkalmából megrendezésre kerülő 

önkormányzati rendezvényen történik. 

 

8. A Kerület Hűséges 8Dolgozója cím 

17. § 

 

(1) A „Kerület Hűséges 9Dolgozója” címre jogosult az a 10foglalkoztatott, aki a cím 

adományozása évében igazolható módon tíz, húsz, harminc vagy negyven éve folyamatos 11 

jogviszonnyal rendelkezik 

a) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat fenntartásában lévő 

egészségügyi, szociális és gyermekjóléti, nevelési, közművelődési intézményében vagy 

b) Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közigazgatási területén 

működő valamely alapfokú oktatást végző köznevelési- vagy oktatási intézményben, 

illetve a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Budapest XXIII. kerületi 

Tagintézményében. 

18. § 

 

(1) A „Kerület Hűséges 12Dolgozója”
 címmel díszoklevél, valamint a (2) bekezdésben 

meghatározott juttatás jár. 

 

(2)13 A „Kerület Hűséges Dolgozója” címmel járó juttatásként 

a) tíz év igazolt jogviszonya után bruttó 150.000,- Ft egyszeri pénzjuttatásban, 

b) húsz év igazolt jogviszonya után bruttó 250.000,- Ft  egyszeri pénzjuttatásban, 

c) harminc év igazolt jogviszonya után bruttó 350.000,- Ft egyszeri juttatásban, 

d) negyven év igazolt jogviszonya után bruttó 450.000,- Ft egyszeri juttatásban  

részesül az adományozott. 

 

(3)14 A címre jogosultakról a Hivatal Szociális és Köznevelési Osztálya 

a) oktatási, nevelési, közművelődési intézményben dolgozó foglalkoztatott 

esetében március 20-ig, 

b) egészségügyi intézményben dolgozó foglalkoztatott esetében április 30-ig, 

c) szociális és gyermekjóléti intézményben dolgozó foglalkoztatott esetében augusztus 31-

ig 

írásban tájékoztatja a Polgármestert. 

 

 
8 Szövegrészt módosította az 57/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja Hatályos: 

2021. január 1-től  
9 Szövegrészt módosította az 57/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja Hatályos: 

2021. január 1-től  
10 Szövegrészt módosította az 57/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja Hatályos: 

2021. január 1-től  
11 Szövegrészt hatályon kívül helyezte az 57/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés Hatályos: 

2021. január 1-től  
12 Szövegrészt módosította az 57/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja Hatályos: 

2021. január 1-től  
13 Módosította a 20/2021.(VI.02.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2021. június 3-tól  
14 Módosította az 57/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdés Hatályos: 2021. január 1-től  
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(4)15 A Képviselő-testület, a (3) bekezdés a) pont szerinti jogosultakról az éves munkatervében 

meghatározott májusi, a (3) bekezdés b) pontja szerinti jogosultakról a júniusi, a (3) bekezdés 

c) pontja szerinti jogosultakról az októberi rendes ülésén dönt. 

(5) A „Kerület Hűséges 16Dolgozója” cím átadása 

a.) oktatási, nevelési, közművelődési, illetve szociális és gyermekjóléti intézményben 

dolgozó 17foglalkoztatott esetében a Pedagógus Nap alkalmából, 

b.) egészségügyi intézményben dolgozó 18foglalkoztatott esetében a Semmelweis Nap 

alkalmából, 

c.) szociális intézményben dolgozó 19foglalkoztatott esetében a Szociális Munka Napja 

alkalmából 
szervezett önkormányzati rendezvényen történik. 

 

9. A Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa cím 

19. § 
 

(1) A „Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa” címre jogosult az a pedagógus, aki Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata közigazgatási területén működő valamely 

alapfokú oktatást végző köznevelési- vagy oktatási intézményben, illetve a Fővárosi Pedagógiai 

Szakszolgálat Budapest XXIII. kerületi Tagintézményében nyugdíjazásáig pedagógusként 

dolgozott és az elismerő cím adományozása évében 

a) Pedagógus Szolgálati emlékéremben, vagy a képző intézményétől 

b) 50 éve megszerzett pedagógus oklevelére tekintetten arany díszoklevélben; 

c) 60 éve megszerzett pedagógus oklevelére tekintettel gyémánt díszoklevélben; 

d) 65 éve megszerzett pedagógus oklevelére tekintettel vas díszoklevélben; 

e) 70 éve megszerzett pedagógus oklevelére tekintettel rubin díszoklevélben  

f) 2075 éve megszerzett pedagógus oklevélre tekintettel gránit vagy platina díszoklevélben; 

g) 2180 éve megszerzett pedagógus oklevélre tekintettel zafír díszoklevélben 

részesült; 

 

(2) A címmel díszoklevél, valamint  

a) Pedagógus Szolgálati Emlékéremre való jogosultság esetén nettó 100 000,- Ft, 

b) Arany díszoklevélre való jogosultság esetén nettó 100 000,- Ft, 

c) Gyémánt díszoklevélre való jogosultság esetén nettó 115 000,- Ft, 

d) Vas díszoklevélre való jogosultság esetén nettó 120 000,- Ft, 

e) Rubin díszoklevélre való jogosultság esetén nettó 125 000,- Ft 

f) 22Gránit vagy Platina díszoklevélre való jogosultság esetén nettó 150.000 Ft, 

g) 23Zafír díszoklevélre való jogosultság esetén nettó 200.000 Ft 

egyszeri juttatás jár. 
  

 
15 Módosította az 57/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés Hatályos: 2021. január 1-től  
16 Szövegrészt módosította az 57/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelet 1. § (1) d) pontja Hatályos: 2021. január 

1-től  
17 Szövegrészt módosította az 57/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja Hatályos: 

2021. január 1-től  
18 Szövegrészt módosított az 57/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja Hatályos: 

2021. január 1-től  
19 Szövegrészt módosította az 57/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja Hatályos: 

2021. január 1-től  
20 Beiktatta a 15/2021.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése Hatályos: 2021. április 27-től  
21 Beiktatta a 15/2021.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés Hatályos: 2021. április 27-től  
22 Beiktatta a 15/2021.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés Hatályos: 2021. április 27-től 
23 Beiktatta a 15/2021.(IV.26.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés Hatályos: 2021. április 27-től  
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(3) A „Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa” címre jogosultakról a Hivatal Szociális és 

Köznevelési Osztálya március 20-ig írásban tájékoztatja a Polgármestert. 

 

(4) A „Kerület Hűséges Nyugdíjas Pedagógusa” cím átadása a Pedagógus Nap alkalmából 

megrendezésre kerülő önkormányzati rendezvényen történik. 

 

10. Soroksár Gyermekeiért kitüntetés 

20. § 

 

(1) „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetés adományozható annak a személynek: 

a) 24aki legalább huszonöt év időtartamú közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, 

valamint ezen belül legalább húsz évet dolgozott a kerületben olyan munkakört betöltve, 

amelyben közvetlenül gyermekekkel foglalkozott és tevékenységét kiemelkedően látta 

el, 

b) 25aki folyamatosan, legalább húsz éve Soroksár gyermekeiért, közösségeik segítésében, 

szabadidejük hasznos, értelmes eltöltésében kiemelkedően tevékenykedik. 

 

(2) A „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetés évente legfeljebb három főnek adományozható. 

 

21. § 

 

A „Soroksárért Gyermekeiért” kitüntetéssel díszoklevél és Soroksár címerével díszített 

díszdobozban elhelyezett aranygyűrű emléktárgy, valamint az adományozás évében érvényes 

minimálbér háromszorosával megegyező összegű egyszeri pénzjuttatás jár 

 

22. § 

 

(1) A „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetés adományozására – a 3. § (1) bekezdés a), b), és c) 

pontjaiban meghatározottakon túl - közalkalmazott esetén a nevelőtestület titkos szavazása 

alapján a munkáltató, vagy intézményvezető esetén a Hivatal Szociális és Köznevelési 

Osztályának a vezetője tehet javaslatot. A nevelőtestület titkos szavazása esetén a javaslathoz 

mellékelni kell a titkos szavazásról készített jegyzőkönyv hitelesített másolatát 

 

(2) Nem közalkalmazott esetén természetes személy vagy jogi személy tehet javaslatot. 

 

(3) Az adományozási javaslatot adott év március 20-ig kell a Polgármesterhez benyújtani. 

 

(4) A javaslatokról a Képviselő-testület az éves munkatervében meghatározott májusi rendes 

ülésén dönt. 

 

(5) A „Soroksár Gyermekeiért” kitüntetést a Pedagógus Nap alkalmából adja át a 

Képviselőtestület nevében a Polgármester.  

 

 

 

 

 

 

 
24 Módosította a 39/2020.(X.14.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdés Hatályos: 2020. október 15-től  
25 Módosította a 13/2020.(III.17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés Hatályos: 2020. március 18-tól  
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11. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos elismerései 

23.§ 

 

(1) A Képviselő-testület a kerület közigazgatási területén működő oktatási intézményekben 

tanuló diákok részére 
 

a) „Élen a tanulásban, élen a sportban” elismerő címet adományozhat annak a 4., 5., 

6., 7. vagy 8. évfolyamos tanuló számára, aki 

aa) budapesti versenyen legalább harmadik helyezést,  

ab) országos vagy nemzetközi versenyen legalább hatodik helyezést  

ért el a cím előző évi kiosztása óta, és tanulmányi átlaga az utolsó félévi adatok 

alapján legalább 4,6.  
 

b.) „Soroksár kiváló diák sportolója” elismerő címet adományozhat annak a 4., 5., 6., 

7. vagy 8. évfolyamos tanuló számára, aki 

ba) a kerületi diákolimpián három sportágban első helyezést, 

bb) budapesti versenyen legalább harmadik helyezést, vagy 

bc) országos vagy nemzetközi versenyen legalább hatodik helyezést ért el a cím 

előző évi kiosztása óta.  

 

c) „Soroksár sport reménysége” elismerő címet adományozhat annak az 1., 2. vagy 3. 

évfolyamos tanuló számára, aki 

ca) a kerületi diákolimpián három sportágban első helyezést, 

cb) budapesti versenyen legalább harmadik helyezést, vagy 

cc) országos vagy nemzetközi versenyen legalább hatodik helyezést  

ért el a cím előző évi kiosztása óta, és tanulmányi teljesítménye az utolsó félév 

adatai alapján legálabb „jó” minősítésű.  

 

(2) A Képviselő-testület annak a 
 

a) természetes személynek, aki a kerület közigazgatási területén kiemelkedő utánpótlás-

nevelés és diáksport munkát végez, „Kiemelkedő utánpótlás-nevelés és diáksport 

munkáért”  
 

b) kerületben működő oktatási intézményvezetőnek, aki az adott tanévben a kötelezően 

előírt testnevelési és sportfeladatokon túl is támogatta a testnevelési és diáksportot, 

„Iskolai diáksport és kerületi utánpótlás támogatásáért”, 
 

c) a kerületben tevékenykedő sportszakembernek „Iskolai diáksport és kerületi 

utánpótlás nevelési munkáért”, 
 

d) a kerületben működő oktatási intézménynek, amelyik jelentős sporteredményeket és 

nagy létszámú sportolót oktat „Soroksár legeredményesebb, nagy létszámú diáksport 

és utánpótlást nevelő iskolája”, kisebb létszámú oktatási intézmény esetében „Soroksár 

legeredményesebb, létszámarányos diáksport és utánpótlást nevelő iskolája” 
 

e) junior, illetve felnőtt korosztályú sportolónak, aki kerületi kötődésű és kiemelkedő 

sportteljesítményt (1-6. helyezés) ért el sportágában Európa Bajnokságon, 

Világbajnokságon, vagy olimpiai résztvevő a Képviselő-testület százezertől ötszázezer 

forintig terjedő pénzjuttatással járó „Soroksár kiváló sportolója”  

 

elismerő címet adományozhat. 
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24.§ 

 

(1)26,27 A 23. § (1) bekezdésben meghatározott elismerő címekre minden év május 15-ig lehet 

pályázni az Önkormányzat honlapján meghirdetett pályázat alapján. A pályázatok a kerületben 

működő oktatási intézmények útján nyújthatók be. 
 

(2)28,29 A 23. § (2) bekezdésében meghatározott elismerő címekre vonatkozó javaslatot – a 3. 

§ (1) bekezdés a), b), és c) pontjaiban meghatározottakon túl – természetes és jogi személy 

nyújthat be a Polgármesterhez. 

 

(3)30 A benyújtási határidő a 23. § (2) bekezdés a)-d) pontjai esetén minden év május 15. napja, 

az e) pontban meghatározottak vonatkozásában a javaslat határidő nélkül, bármikor 

benyújtható. 

 

 

25.§ 

 

(1) Az 23. § (1) bekezdésben és a 23. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott elismerő 

címmel kitüntetett személy díszoklevélben, emlékplakettben és ajándékutalványban, a 23. § (2) 

bekezdés e) pontjában meghatározott elismerő címmel kitüntetett sportoló - az Önkormányzat 

tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott - pénzjuttatáson felül díszoklevélben és 

emlékplakettben részesül.  

 

(2) Az emlékplakett tartalmazza 

a.) az elismerő címmel kitüntetett nevét, 

b.) az elismerő címet és az adományozás évét. 

 

(3) A 23. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott elismerő címmel kitüntetett oktatási 

intézmény részére vándorserleg kerül átadásra, melyet a következő évi cím odaítéléséig 

birtokol, továbbá sporteszközök vásárlására felhasználható ajándékutalványban részesül. 

melynek értékéről a Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében 

dönt. 

12. Az Év Kerületi Rendőre cím 

26.§ 

 

(1) Az Év Kerületi Rendőre cím annak a hivatásos vagy közalkalmazotti állományban dolgozó 

rendőrnek adományozható, aki Budapest XXIII. kerület területén teljesít szolgálatot és a 

bűnmegelőzés, a bűnüldözés, illetve a közrend és a közbiztonság területén olyan tartós és 

kiemelkedő teljesítményt nyújt, amellyel hozzájárul a kerület közrendjének és 

közbiztonságának javításához. 
 

 (2) Az elismerés minden évben, két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 3117-17 fő részére 

adományozható a kerületi rendőrkapitányság vezetőjének javaslata alapján.  
 

(3) Az elismeréssel díszoklevél, és a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott keret 

erejéig pénzjuttatás jár.  
 

 
26 Módosította a 25/2020.(VI.09.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés Hatályos: 2020. június 10-től  
27 Módosította a 10/2022.(V.13.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2023. január 1-től  
28 Módosította a 25/2020.(VI.09.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdés Hatályos: 2020. június 10-től  
29 Módosította a 10/2022.(V.13.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2023. január 1-től  
30 Beiktatta a 10/2022.(V.13.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2023. január 1-től 
31 Szövegrészt módosította a 13/2020.(III.17.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2020. március 18-tól  
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(4) Az Év Kerületi Rendőre cím átadására minden évben, évente két alkalommal a Rendőrség 

Napjához (április 24.), és az év végi ünnepekhez igazodva, ünnepélyes keretek között kerül sor. 

 

3. Az Év Kerületi Tűzoltója cím 

27.§ 

 

(1) Az Év Kerületi Tűzoltója cím annak a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományba 

tartozó személynek adományozható, aki a kerület területén teljesít szolgálatot és a tűz elleni 

védekezés, valamint a műszaki mentés során a kiemelkedő szakmai tevékenységével, 

segítőkész magatartásával, olyan tartós és kiemelkedő teljesítményt nyújt, amellyel hozzájárul 

a kerület biztonságának javításához. 

 

(2) Az elismerés minden évben legfeljebb 12 fő részére adományozható.  

 

(3) Az elismeréssel díszoklevél és pénzjuttatás jár. 

 

28.§ 

 

(1) Az Év Kerületi Tűzoltója cím adományozására a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, vagy a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság vezetője tehet javaslatot. 

 

(2) Az Év Kerületi Tűzoltója cím átadására minden évben a Tűzoltók napjához (május 4.) 

igazodva, ünnepélyes keretek között kerül sor. 

 

14. Az Év Kerületi Polgárőre cím 

29. §32 

 

(1) Az Év Kerületi Polgárőre cím olyan elkötelezett, Soroksár közbiztonságáért, 

közrendvédelméért kiemelkedő munkát végző polgárőrnek adományozható, aki jelentős 

mértékben hozzájárult a kerület polgárai, azok közösségei biztonságának megteremtéséhez, 

illetve annak fenntartásában folyamatosan kiemelkedő munkát végez. 

(2) Az elismerés minden évben egy fő polgárőr részére adományozható a Soroksári Polgárőrség 

Egyesület tagsága véleményének figyelembevételével az elnök javaslata alapján. Ugyanazon 

személy háromévente legfeljebb egy alakalommal részesülhet az elismerésben. 

(3) Az adományozási javaslatot legkésőbb a tárgyév év június 15. napjáig kell a 

Polgármesternek benyújtani. A javaslatról a Képviselő-testület évente az éves munkatervében 

meghatározott júliusi rendes ülésén dönt. 

(4) Az elismeréssel díszoklevél, és az év első napján érvényes a teljes munkaidőben 

foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított kötelező legkisebb munkabér összegével 

megegyező mértékű pénzjuttatás jár. 

(5) Az Év Kerületi Polgárőre cím átadására minden évben a Polgárőrség Napját (június 27.) 

követően a Soroksári Napok rendezvénysorozat keretében, ünnepélyes keretek között kerül sor. 

 

 

 

 

 
32 Módosította a 25/2021.(VII.06.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés Hatályos: 2021. július 6. 11.00 

órától  
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14/A. „Soroksár Kiváló Mestere” cím33 

29/A. §34 

 

(1) Az Önkormányzat „Soroksár Kiváló Mestere” kitüntető címet adományozhat olyan helyi 

kisvállalkozónak, szakembernek, aki több évtizede, közmegelégedésre, megbízhatóan végzi 

tevékenységét. 

 

(2)35 A „Soroksár Kiváló Mestere” kitüntető cím az arra érdemes mesterek és vállalkozók 

számára egy alkalommal adományozható. 

 

(3) A „Soroksár Kiváló Mestere” kitüntető cím adományozására javaslatot tehetnek a soroksári 

lakóhellyel rendelkező magánszemélyek. A javaslatot írásban, részletes indoklással a 

polgármesterhez kell benyújtani, az adott év június 15. napjáig. 

 

(4) A javaslatok benyújtásának határidejét megelőzően két alkalommal, adott év február 

hónapjában és április hónapjában javaslatkérési felhívást kell közzétenni a Soroksári Hírlap 

adott havi lapszámában és az Önkormányzat honlapján (www.soroksar.hu). 

 

(5) A javaslatokról a Képviselő-testület az éves munkatervében meghatározott júliusi rendes 

ülésén dönt. 

 

(6) A „Soroksár Kiváló Mestere” kitüntető címeket a Soroksári Napok rendezvénysorozat 

keretében rendezett ünnepségen kell átadni. 

 

(7) A „Soroksár Kiváló Mestere” kitüntető címmel a kitüntetett részére díszmappában 

elhelyezett, Soroksár címerét, a kitüntetett nevét, az adományozás okát, keltét és a polgármester 

aláírását tartalmazó oklevél kerül átadásra. 

 

(8)36 A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglaltaktól 2021. évben eltérhet. 

 

 

14/B. „Tiszta udvar, rendes ház” cím37 

29/B. §38 

 

(1) Az Önkormányzat a környezet érdekében vállalt egyéni felelősség erősítése és 

közösségformálás céljából, a helyi környezet szépítésének terén nyújtott kiemelkedő 

teljesítmény elismerésére „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő címet adományoz. 

 

(2) Az elismerő cím annak a természetes személynek adományozható, aki az adott év során a 

kerületben lévő lakókörnyezete (kert, park, lakóépülete körüli közterület stb.) saját költségén 

történő, gyommentesen, tisztán karbantartott ápolásával, virágosításával, magas színvonalú 

gondozásával és példaértékű fenntartásával hozzájárult Soroksár városszépítéséhez, 

városképének javításához, lakóövezeti környezet fejlesztéséhez, illetve környezetvédelméhez.  

 

 
33 Beiktatta az 57/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés Hatályos: 2021. január 1-től  
34 Beiktatta az 57/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés Hatályos: 2021. január 1-től  
35 Módosította a 16/2022.(VII.14.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés Hatályos: 2022. július 14. 10.00 

órától  
36 Beiktatta a 25/2021.(VII.06.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés Hatályos: 2021. július 6. 11.00 órától  
37 Beiktatta az 57/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés Hatályos: 2021. január 1-től  
38 Beiktatta az 57/2020.(XII.09.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés Hatályos: 2021. január 1-től  

http://www.soroksar.hu/
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(3)39 A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím évente egyszer adományozható és az 

adományozott a cím használatára annak visszavonásáig jogosult. 

 

(4) Az elismerő cím elnyerése érdekében fénykép melléklettel ellátott pályázat nyújtható be, 

melynek benyújtási határideje minden év június hó 15. napja. 

 

(5) A pályázatok benyújtásának érdekében évente két alkalommal, adott év február hónapjában 

és április hónapjában felhívást kell közzétenni a Soroksári Hírlap adott havi lapszámában és az 

Önkormányzat honlapján (www.soroksar.hu). 

 

(6) A benyújtott pályázatokat az Előminősítő Csoport vizsgálja meg, szakmai szempontok 

alapján. Az Előminősítő Csoport tagjait a polgármester saját hatáskörében nevezi ki, szem előtt 

tartva a tagok szakmai múltját és Soroksár történetileg kialakult, kisvárosias jellegéből adódó 

arculatának, hagyományainak ismeretét. 

 

(6a)40 Az Előminősítő Csoport eseti jellegére tekintettel tárgyévenként változó létszámú taggal 

rendelkezik. Az Előminősítő Csoport legkésőbb a (4) bekezdésben meghatározott határidőt 

megelőző 15. napig alakul meg, és a Képviselő-testület júliusi rendes ülésének napját követő 

napon megszűnik. A megalakulás és a megszűnés időpontja egyben az Előminősítő Csoport 

tagságának kezdő- és záró időpontja is. 

 

(7) A benyújtott pályázat és helyszíni megtekintés alapján, éves munkatervében meghatározott 

júliusi rendes ülésén az e rendeletben, valamint pályázati felhívásban meghatározott feltételek 

alapján a Képviselő-testület dönt az elismerő címek odaítéléséről.  

8) A Képviselő-testület a „Tiszta udvar, rendes ház” elismeréssel az épület falára helyezhető 

táblát, valamint az elismerő címben részesített személy nevét, az adományozás okát, keltét és a 

polgármester aláírását tartalmazó oklevelet adományoz. A tábla 25 centiméter X 15 centiméter 

méretű, rozsdamentes fém anyagú, melynek felső részén Soroksár címere, alatta a "Tiszta 

udvar, rendes ház" felirat látható. 

 

(9)41 

 

(10) A (8) bekezdésben meghatározott oklevél és tábla minden évben a Soroksári Napok 

rendezvénysorozat keretében kerül az elismerő címben részesítettek részére átadásra. Az 

elismerő címben részesülők névsora megjelenik a Soroksári Hírlapban és az Önkormányzat 

honlapján (www.soroksar.hu). 

 

(11)42 Az elismerő cím a Városfejlesztési, Rendészeti és Környezetvédelmi Bizottság 

határozatba foglalt javaslatára a Képviselő-testület által visszavonható, amennyiben a címre 

jogosult már nem teljesíti a (2) bekezdésben foglaltakat. Az elismerő cím visszavonásával 

egyidejűleg a (8) bekezdésben szereplő táblát az Önkormányzat részére vissza kell adni. 

 

(12)43 Lakossági bejelentés vagy hivatalos tudomásszerzés alapján, a tárgyévet megelőzően a 

címet elnyert jogosultak esetében az elismerő címre való jogosultság feltételeinek fennállását – 

a (6) bekezdésben foglalt feladatai ellátásával egyidejűleg – az Előminősítő Csoport ellenőrzi 

(utóellenőrzés). 

 
39 Módosította a 22/2022.(IX.02.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2023. január 1-től  
40 Módosította a 22/2022.(IX.02.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2023. január 1-től  
41 Hatályon kívül helyezte a 22/2022.(IX.02.) önkormányzati rendelet 5. § Hatályos: 2023. január 1-től  
42 Módosította a 22/2022.(IX.02.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2023. január 1-től  
43 Beiktatta a 22/2022.(IX.02.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2023. január 1-től  

http://www.soroksar.hu/
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(13)44 Az Előminősítő Csoport utóellenőrzését követően legkésőbb a július havi képviselő-

testületi rendes ülés időpontját megelőző 10. napig összefoglaló jelentést készít, amelyet 

megküld a polgármesternek. 

 

(14)45 A polgármester az Előminősítő Csoport jelentésében foglaltak, valamint Budapest 

Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelet 108. 

§-ában foglalt rendelkezések figyelembevételével előterjesztést tesz a Képviselő-testület 

számára a címek visszavonása tárgyában. 
 

14/C Pro Urbe díj46 

29/C. §47 

 

(1) A Pro Urbe díj adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, közösségeknek, 

társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek: 

a) akik munkásságukkal a helyi közösség szolgálatában, a közszolgálati, az egészségügyi, a 

szociális, az oktatási, a kulturális, a sport, a társadalmi vagy a gazdasági élet bármely 

ágazatában a kerület értékeit gyarapítva, kiemelkedő érdemeket szereztek, kiváló munkát, vagy 

maradandó értékű tevékenységet végeztek,   

b) akik jelentős szerepet játszottak a kerület múltjának, értékeinek megőrzésében, hazai és 

külföldi megismertetésében. 

(2) A Pro Urbe díj évente egy adományozható. 

 

(3) A díjjal díszoklevél, valamint nettó százezer forint egyszeri pénzjuttatás jár. 

 

(4) A Pro Urbe díj adományozására – a 3. § (1) bekezdés a), b), és c) pontjaiban 

meghatározottakon túl - természetes vagy jogi személy írásban tehet javaslatot, amelyet 

legkésőbb a tárgyév június 15-éig a polgármesterhez kell benyújtani. 

(5) A Pro Urbe díj odaítéléséről a Képviselő-testület évente, az éves munkatervében 

meghatározott júliusi rendes ülésén dönt. 

 

(6) A Pro Urbe díj átadása a Soroksári Napok rendezvénysorozat keretében megrendezett 

díszelőadáson történik. 

 

(7) Rendkívüli jogrend idején a Pro Urbe díj a (4)–(6) bekezdésektől eltérő időpontban is 

adományozható és átadható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Beiktatta a 22/2022.(IX.02.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2023. január 1-től 
45 Beiktatta a 22/2022.(IX.02.) önkormányzati rendelet 4. § Hatályos: 2023. január 1-től 
46 Alcímet beiktatta a 15/2021.(IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2021. április 27-től  
47 Beiktatta a 15/2021.(IV.26.) önkormányzati rendelet 2. § Hatályos: 2021. április 27-től  

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/185583#SZ3@BE1
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14/D „Soroksári Zenei Érdemérem” kitüntetés48 

29/D. §49 

 

(1) Az Önkormányzat „Soroksári Zenei Érdemérem” 50kitüntetést adományozhat annak a 

soroksári kötődésű zenésznek, aki hazai és/vagy nemzetközi szinten elismert, vagy munkássága 

Soroksár zenei fejlődéséhez vagy múltjához szervesen hozzájárul. 

 

(2) A kitüntetés évente legfeljebb két személy részére adományozható. 

 

(3) A „Soroksári Zenei Érdemérem” adományozására – a 3. § (1) bekezdés a), b), és c) 

pontjaiban meghatározottakon túl - természetes vagy jogi személy részletes indokolással, 

írásban tehet javaslatot, amelyet legkésőbb a tárgyév június 15-éig a polgármesterhez kell 

benyújtani.  

 

(4) A kitüntetésre felterjesztett személy(ek)ről a Képviselő-testület az éves munkatervében 

meghatározott júliusi rendes ülésén dönt. 

 

(5) A „Soroksári Zenei Érdemérem” kitüntetés átadása a Soroksári Napok rendezvénysorozat 

keretében megrendezett díszelőadáson történik.  

 

(6) A „Soroksári Zenei Érdemérem” kitüntetéshez a kitüntetett díszmappában lévő Soroksár 

címerét tartalmazó oklevelet, (amely tartalmazza Soroksár címerén kívül a kitüntetett nevét, az 

adományozás okát, keltét és a polgármester aláírását), valamint Soroksári Zenei Érdemérmet 

kap. 

 

(7)51  

 

 

 

III. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

15. Vegyes rendelkezések 

30.§ 

 

A Soroksár Önállóságáért kitüntetéssel rendelkezők jogosultak továbbra is a kitüntetés 

viselésére. A kitüntetés elismerésében részesült személyek az Önkormányzat által rendezett 

minden ünnepségre meghívót kapnak, továbbá díjtalanul látogathatják az önkormányzat 

valamennyi művészeti, közművelődési és sport intézményeit, valamint ilyen jellegű 

rendezvényeit. 

 

 

 

 

 
48 Az alcímet beiktatta a 26/2021.(IX.14.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2021. szeptember 14. 11.00 

órától  
49 Beiktatta a 26/2021.(IX.14.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos. 2021. szeptember 14. 11.00 órától  
50 Szövegrészt módosította a 16/2022.(VII.14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés Hatályos: 2022. július 

14. 10.00 órától  
51 Hatályon kívül helyezte a 16/2022.(VII.14.) önkormányzati rendelet 3. § Hatályos: 2022. július 14. 10.00 

órától  
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16. Hatálybaléptető rendelkezések 

31. § 

 

Ez a rendelet 2020. január elsején lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros 

XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XXIII. 

kerület Soroksár Önkormányzata által alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának 

rendjéről szóló 15/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

 

                Bese Ferenc s.k.         dr. Szabó Tibor s.k. 

      polgármester                                 jegyző 
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1. melléklet a 23/2019.(IX.20.) önkormányzati rendelethez  

 

JAVASLAT 

 

 „………………………………………………….………………………” 

kitüntetésre, elismerő címre 

 
1.) A javasolt személy: 

a. neve: ……………………………………………………. 

b. születési helye és ideje: …………………………………………………….. 

c. anyja neve: ……………………………………………. 

d. végzettsége: ……………………………………….. 

e. munkahelye: ………………………………………………………………. 

f. jogviszonya megnevezése: ………………………………………….. 

g. jogviszonyának kezdete: ………………………. 

i. a XX. -XXIII. kerületben: …………………. 

h. beosztása: ………………………………………….. 

2.) A javasolt személy korábbi kitüntetései: 

ÁLLAMI ÖNKORMÁNYZATI 

megnevezés dátum megnevezés dátum 

    

    

    

    

    

    

 

3.) A javasolt személy korábbi felterjesztései: 

ÁLLAMI  

kitüntetésre 

ÖNKORMÁNYZATI 

kitüntetésre 

megnevezés dátum megnevezés dátum 
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4.) A javaslat részletes indokolása:  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Kelt:………………………………. 

         ______________________ 

            a javaslattevő neve és  

beosztása 

 

 

A javaslat benyújtásának időpontja: ………………………………… 

           

 

 

 

  az átvevő aláírása, beosztása 


