Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Kispest Díszpolgára cím alapításáról
és adományozásáról szóló 41/2011. (XI.30.), 16/2010. (VI.18.), 17/2009. (V.22.),
22/2008. (VI.20.), 6/2007. (II.23.), 17/2004. (IV.13.), 3/1998. (II.20.), 27/1995.(VI.21.),
20/1992.(IX.18.), 6/1992.(II.24.) önkormányzati rendeleteivel módosított 4/1991.(V.16.)
önkormányzati rendeletének egységes szerkezetbe foglalt szövege
Az Önkormányzat jelen rendeletének célja, hogy a Bp. XIX. kerület Kispest utókorának
példaképül személyeket állítson.
Az 1990. évi LXV. tv. 10. § c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
1.§ 1
(1)2
(2)

Kispest önkormányzat képviselő-testülete "Kispest Díszpolgára" címet alapít.
A cím a Kispesti Önkormányzat elismerése a jelentős, maradandó értéket alkotó, vagy
munkássága alapján kiemelkedő személyiségek részére.
2.§ 3

(1)4

A cím életvitelszerűen Kispesten lakó személynek adományozható. Ettől a képviselőtestület indokolt esetben eltérhet.
a.) A cím postumus is adományozható.
(2)5 A címben évente legfeljebb 3 fő részesülhet. Ettől a számtól a képviselő- testület
eltérhet.
(3)6 Házaspár esetében a cím megosztva is adható.
(4)7 A cím elnyeréséhez a testület minősített többségének szavazata szükséges.
3.§ 8
(1)

"Kispest Díszpolgára" címre (továbbiakban cím) javaslatokat tehetnek:
a.) önkormányzati képviselők,
b.)9 a kerületben működő – a területileg illetékes bíróság által bejegyzett – politikai
pártok,
c.)10 azok a helyi társadalmi szervezetek és egyesületek, amelyek bírósági bejegyzéssel
rendelkeznek, valamint székhelyük – működési területük – Kispesten van.
(2)11 A címre a javaslatokat az Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság 1 készíti elő és terjeszti a
1
Az 1.§ szövegét módosította a 6/1992. (II.24.) Ör. 1.§-a 1992. február 24-ei hatállyal.
2
Az 1.§ (1) bekezdését módosította a 22/2008. (VI.20.) Ör. 1.§-a 2008. június 20-ai hatállyal.
3
Az 2.§-t módosította és kiegészítette a 6/1992.(II.24.) Ör. 2.§-a 1992.február 24-ei hatállyal.
4
Az 1.§ (1) bekezdését módosította a 22/2008. (VI.20.) Ör. 2.§-a 2008. június 20-ai hatállyal.
5
A 2.§ (2) bekezdését módosította a 20/1992. (IX.18.) Ör. 1.§-a 1992.szeptember 18-ai hatállyal.
6
A 2.§ módosította a 17/2004. (IV.13.) Ör. rend. 2-3. § -a 2004. április 13-ai hatállyal.
7
A 2.§ eredeti (3) bek. számozását (4)-re változtatta a 17/2004. (IV.13.) Ör. rend. 3.§-a 2004. április 13ai hatállyal.
8
A 3.§ számozását módosította a 6/1992. (II.24.) Ör. rend.3.§-a 1992. február 24-ei hatállyal.
9
A 3. § (1) bek. b. pontját módosította a 22/2008. (VI.20.) Ör. 3.§ (1) bek. 2008. június 20-ai hatállyal.
10
A 3. § (1) bek. b. pontját módosította a 22/2008. (VI.20.) Ör. 3.§ (1) bek. 2008. június 20-ai hatállyal.
11
A 3. § (2)-(3) bekezdését módosította a 17/2004. (IV.13.) Ör. rend. 1. §-a 2004. április 13-ai hatállyal.
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(3)

2

(4)4

képviselő-testület elé.
Az Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottság3 minden év március 1-jéig javaslatokat kér a
címre a 3.§ (1) a-c.) pontban szereplő személyektől és szervezetektől.
A helyi elektronikus és/vagy írott sajtó közreműködésével biztosítani kell, hogy a kispesti
lakók is véleményt nyilváníthassanak, szavazhassanak. A szavazás eredménye a /2/
bekezdés szerinti előterjesztéshez csatolandó.
4.§ 5

Az adományozás időpontja Kispest megalakulásának évfordulója, azaz minden év június 11-e.
Ettől az időponttól csak a képviselő-testület hozzájárulásával lehet eltérni.
5.§
(1)

A címmel kitüntetett személyek "Kispest Díszpolgára" oklevelet kapnak, amelyet a testület
nevében a polgármester ír alá.

(2)6, 7 Az oklevélhez a polgármester a képviselő-testület nevében Kispest címerével ellátott
arany pecsétgyűrűt, és aranyozott ezüst kitűzőt adományoz. A gyűrű standard tömör
kivitelben, 14 karátos aranyból, 20-25 gramm súlyban készül, belső oldalán kerül
feltüntetésre az adományozás évszáma.
(3)8

Házaspár esetében 1 oklevél készül, de mindként személy részére egy-egy pecsétgyűrű
kerül adományozásra.

(4)7

Az emléktárgy adományozásáról az elismerésben részesülő okiratot kap.
6.§9

A címet elnyert személyek:
a.) az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meghívót kapnak,
b.) felkérhetők a kerületet képviselő delegáció résztvevőjéül,
c.) meghívandók a testület üléseire tanácskozási joggal,
d.) díjtalanul látogathatják az önkormányzat művészeti és közművelődési intézményeit,
rendezvényeit.
7.§
1
A 3.§ (2) bekezdésben az Ügyrendi Bizottság nevét Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottságra módosította
a 41/2011. (XI.30.) Ör. 1.§-a 2011. december 1-jei hatállyal.
2
A 3. § (3) bekezdését módosította a 17/2009. (V.22.) Ör. 1.§-a 2010. január 1-jei hatállyal.
3
A 3.§ (3) bekezdésben az Ügyrendi Bizottság nevét Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottságra módosította
a 41/2011. (XI.30.) Ör. 1.§-a 2011. december 1-jei hatállyal.
4
A 3.§ (4) bekezdését módosította a 16/2010. (VI.18.) Ör. 1. §-a 2010. június 18-ai hatállyal.
5
A 4. §-t módosította a 22/2008. (VI.20.) Ör. 4. §-a 2008. június 20-ai hatállyal.
6
Az 5.§ (2) bekezdését módosította a 3/1998. (II.20.) Ör. rend. 1.§-a 1998. március 1-jei hatállyal.
7
Az 5.§ (2) bek. első mondatát módosította a 17/2009. (V.22.) Ör. 3.§-a 2009. május 22-ei hatállyal.
Az 5.§ (3) bekezdését beiktatta és az eredeti (3) bekezdés sorszámozását (4)-re változtatta a 17/2004.
8
(IV.13.) Ör. rend. (4)-(5) bekezdése 2004. április 13-ai hatállyal.
9
A 6.§-t módosította a 41/2011. (XI.30.) Ör. 2.§-a 2011. december 1-jei hatállyal.
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(1)
(2)
(3)1

Attól a személytől, aki a címre méltatlanná vált, a címet vissza kell vonni.
A méltatlanná válás esetkörére a képviselő-testület tagjai tehetnek javaslatot.
Az adományozott címet a képviselő-testület vonja vissza, minősített többséggel.

Záró rendelkezések
8.§
(1)2
(2)3
(3)4
(4)

A "Kispest Díszpolgára" oklevél formájának és tartalmának leírását az 1. sz. melléklet, a
kitűző leírását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
"Kispest Díszpolgára" címmel rendelkező személyek névsorát a helyben szokásos módon
közzé kell tenni. A közzétételről a jegyző gondoskodik.
A cím adományozásával kapcsolatos szervezési és ügykezelési feladatokat a jegyzői- és a
polgármesteri kabinet iroda látja el.
A rendelet 1991. május 1-jén lép hatályba.

Lévay Levente sk.
polgármester

Dr. Istvánfi Sándor sk.
jegyző

1
A 7.§ (3) bekezdését módosította a 22/2008. (VI.20.) Ör. 6.§-a 2008. június 20-ai hatállyal.
2
A 8.§ (1) bekezdését módosította a 17/2008. (V.22.) Ör. 4.§-a 2009. május 22-ei hatállyal.
A 8.§ (2)-(4) bek. számozását módosította a 3/1998. (II.20.) Ör. rend. 3.§-a 1998. március 1-jei
3
hatállyal.
4
A 8.§ (3) bekezdését módosította a 17/2008. (V.22.) Ör. 4.§-a 2009. május 22-ei hatállyal.
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1. sz. melléklet 1
„Kispest Díszpolgára” oklevél
Rives típusú papíron, A/4-es méretben készítendő. Díszmappában kerül átadásra.

1

Az 1. sz. mellékletet beiktatta a 17/2009. (V.22.) számú Ör. 4.§-a 2009. május 22-ei hatállyal.

5

2. sz. melléklet 1
„Kispest Díszpolgára” kitűző leírása
A 14 karátos, dombornyomású, 1,7 cm átmérőjű arany kitűző közepén kilencfokú gereblyét tartó két
ágaskodó oroszlán található (Kispest címerének felső mezejében elhelyezkedő rajzolat szerint), melyet a
KISPEST DÍSZPOLGÁRA felirat veszi körül.

1

A 2. sz. mellékletet beiktatta a 17/2009. (V.22.) számú Ör. 4.§-a 2009. május 22-ei hatállyal.

