
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Polgármestere 

Szám: 123-1112/2017 

Napirend száma: .................. . 

Képviselő-testület 
2017. november 23-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Nyilvános ülésen tárgyalandó! 

Tárgy: A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 25/2016. 
(V.19.) sz. önkormányzati rendelet módosítása 

1. Előzmények 

A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 25/2016 (V.19.) 
számú önkormányzati rendelet tartalmazza azt, hogy az egyes kitüntetéseket, elismerő címeket 
mikor, milyen alkalomból kell átadni. 

II. Vélemények 
A zuglói önálló közigazgatás létrejötte alkalmából szervezett ünnepségen kerül átadásra minden

. 
évben az Ör. értelmében a Zugló díszpolgára cím; a Zt;glóért Emlékérem, a Jiibileumi 
Emlékérem, a Zugló Közbiztonságáért Elismerő Oklevél, valamint a Zugló Sportjáért 
Emlékserleg (Ör. 20„ !., 23„ 16„ 15. számú melléklet). 

Az elmúlt években a Zugló születésnapja alkalmából rendezett ünnepség az átadandó díjak 
mennyisége miatt veszített színvonalából. A számtalan kategória, a kitüntetések nagy mennyisége 
a díjak értékét csökkentette és nem engedett kellő figyelmet, elismerést biztosítani a díjazott 
személyének sem. Ezt a helyzetet oldaná fel, ha a kitüntetéseket tematikában azokhoz 
kapcsolódó, már meglévő rendezvényeken lehetne átadni. Ennek értelmében csak Zugló 
legjelentősebb, legrangosabb elismeréseit, a díszpolgári címet, valamint a Zuglóért Emlékérmet 
adná át az önkormányzat Zugló születésnapján. 

Ennek az elvnek megfelelően a Zugló Közbiztonságáért Elismerő Oklevél a Radovic Dusán 
Emléktornán, a Zugló Sportjáért Emlékserleg a Sportolók karácsonyán, a Jubileumi Emlékérem 
pedig a kerületi tanévnyitó ünnepségen kerülne átadásra. 

l 1 

! 



2 
Javaslom, hogy a fentieknek megfelelően kerüljön módosításra a Budapest Főváros XIV. 
Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a kitüntetések és díjak alapításáról szóló 
25/2016. (V.19.) rendelet 15., 16., 23. számú melléklete. 

A rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 
17. § (1) - (2) bekezdése alapján: 

a.) Társadalmi-gazdasági hatása: az önkormányzati rendelet módosításának társadalmi
gazdasági hatása nincs. 

b.) Költségvetési, pénzügyi hatás: az önkormányzati rendelet módosítása alapján a kitüntetések 
fedezetét ugyanúgy tervezni kell, a kitüntetésekkel járó anyagi elismerés kifizetése más 
időpontban történik. 

e.) Környezeti, egészségügyi hatása: az önkormányzati rendelet módosításának környezeti és 
egészségügyi hatása nincs. 

d.) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: az adminisztratív terheket nem növeli. 

e.) A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: -

f.) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek - személyi, szervezeti, tárgyi -: nem 
igényli többletfeltételek biztosítását. 

Jogi és Törvényességi Osztály véleménye: 
Az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt 
nem tesz. 

III. Bizottsági vélemények 

Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport· 
Bizottság a 2017. novemberi rendes ülésén tárgyalja, a bizottságok véleménye a Képviselő
testület ülésén ismertetésre kerül. 

Rendeletalkotási javaslat 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 
.„/2017. („.) rendelete 

a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 25/2016. 
(V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotja /2017. ( 
) számú önkormányzati rendeletét a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és 
adományozásáról szóló 25/2016. (V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról az !. számú 
melléklet szerinti tartalommal. 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontja és 
50.§-a alapján a rendeletalkotáshoz minősített többség szükséges. 

Budapest, 2017. november 13. 

Mellékletek: 
1. sz. melléklet: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 

„ .12017. ( „ . ) rendelete a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és 
adományozásáról szóló 25/2016. (V.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2. sz. melléklet: Kéthasábos rendeletmódosítás 

Az előterjesztést készítette: 
Veres Bianka- Polgármesteri Hivatal 

Polgármesteri Kabinet 
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1. számú melléklet 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 

.... ./2017. ( ........ ) önkormányzati rendelete 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 25/2016. (V. 19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1.§ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 25/2016. (V. 19.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 15. mellékletének 8. pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

„8 . A kitüntetést a Sportolók karácsonya elnevezésű rendezvényen a polgármester adja át." 

2.§ Az Ör. 16. mellékletének 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7 . A díjat a Radovic Dusán Emléktorna elnevezésű rendezvényen a polgármester adja át." 

3.§ Az Ör. 23. mellékletének 5. pontja helyébe a következő renqelkezés lép: 

„ 5.Az Emlékérmet a kerületi tanévnyitó ünnepségen a polgáimester adja át." 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Karácsony Gergely 

polgármester 

Makranczi László 

jegyző 



INDOKOLÁS 

A Zugló Sportjáért Emlékserleg, a Zugló Közbiztonságáért Elismerő Oklevél, és a Jubileumi 

Emlékérem a rendelet korábban hatályos szövege értelmében a zuglói önálló közigazgatás létrejötte 

alkalmából szervezett ünnepségen került átadásra. 

A rendeletmódosítás egyik cé\ja az, hogy ezek a kitüntetések és elismerő címek olyan rendezvényeken 

kerüljenek átadásra, amelyek tematikájukban kapcsolódnak az adott díjhoz, így a Zugló Sportjáért 

Emlékserleg a Sportolók karácsonyán, a Zugló Közbiztonságáért Elismerő Oklevél a Radovic Dusán 

Emléktornán, a Jubileumi Emlékérem pedig a kerületi tanévnyitón kerül átadásra a jövőben. A 
rendeletmódosítás másik célja pedig az, hogy a Zugló születésnapon csak az oda szorosan kapcsolódó 

díjak, így a Zugló díszpolgára cím, valamint a Zuglóért Emlékérem kerüljön átadásra. 

A rendeletalkotás európai uniós jogot nem érint. 
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15. melléklet a 25/2016. (V.19.) önkormányzati 
rendelethez 

Zugló Sportjáért Emlékserleg 

!. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata Képviselő-testülete Zugló testnevelési 
és sportmozgalrnának fejlesztésében tartósan 
kiemelkedő szerepet játszó természetes személyek, 
szervezetek és jogi személyiséggel rendelkező vagy 
nem rendelkező közösségek munkájának erkölcsi 
elismerésére Zugló Sportjáért Emlékserleget 
adományozhat. 

2. A dij adományozható 
2.1. Azoknak a zuglói székhelyü sportegyesületekhez 
tartozó vagy Zuglóban lakó sportolóknak, jogi 
személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező 
sportolói közösségeknek (pl. sportegyesületek, 
sportintézmények, szakosztályok, csapatok), akik 
világversenyen, nemzetközi versenyen énnes 
helyezést értek el, vagy 
2.2. Azoknak a zuglói székhelyű sportegyesülethez 
tartozó vagy Zuglóban lakó sportolóknak, jogi 
személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező sportolói közösségeknek (pl. 
sportegyesületek, sportintézmények, szakosztályok, 
csapatok), akik (amelyek) nemzetközi, hazai 
versenyekben legalább öt éven keresztül kiemelkedő 
eredményeket értek el. 
2.3. A 2.1. és 2.2. pontban felsorolt sportolók, 
csapatok edzőinek, 
2.4. az utánpótlás nevelésben legalább öt éven át más 
kiemelkedő eredményeket elért edzőnek, 
2.5. Azoknak a sportszervezőknek, szakembereknek, 
akik legalább 10 éven át közreműködtek a kerület 
sportfejlesztési tervének kidolgozásában, a 
feltételrendszer megteremtésében, a tervek gyakorlati 
megvalósításában, 
2.6. azoknak a társadalmi munkásoknak - SE-k, 
sportági szakszövetségek, bizottságok 
vezetői, aktivistái - akik legalább 10 éven át 
rendszeresen és hatékonyan részt vettek a kerület 
sportmozgalmának szervezésében, teljesítésében, 
irányításában, 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata Képviselő-testületének 

„„./2017. („„ .... ) önkormányzati rendelete 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 

Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 
kitüntetések és elismerő címek alapításáról és 

adományozásáról szóló 25/2016. (V. 19.) 
öukormányzati rendelet módosításáról 

15. melléklet a 25/2016. (V.19.) önkormányzati 
rendelethez 

Zugló Sportjáért Emlékserleg 

!. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata Képviselő-testülete Zugló testnevelési 
és sportrnozgalmának fejlesztésében tartósan 
kiemelkedő szerepet játszó természetes személyek, 
szervezetek és jogi személyiséggel rendelkező vagy 
nem rendelkező közösségek munkájának erkölcsi 
elismerésére Zugló Sportjáért Emlékserleget 
adományozhat. 

2. A díj adományozható 
2.1. Azoknak a zuglói székhelyü sportegyesületekhez 
tartozó vagy Zuglóban lakó sportolóknak, jogi 
személyiséggel rendelkező vagy . nem rendelkező 
sportolói közösségeknek (pl. sportegyesületek, 
sportintézmények, : szakosztályok, csapatok), akik 
világVersenyen, nemzetközi versenyen érmes 
helyezést értek el, vagy 
2.2. Azoknak a zuglói székhelyli sportegyesülethez 
tartozó vagy Zuglóban lakó sportolóknak, jogi 
személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező sportolói közösségeknek (pl. 
sportegyesületek, sportintézmények, szakosztályok, 
csapatok), akik (amelyek) nemzetközi, hazai 
versenyekben legalább öt éven keresztül kiemelkedő 
eredményeket értek el. 
2.3. A 2.1. és 2.2. pontban felsorolt sportolók, 
csapatok edzőinek, 
2.4. az utánpótlás nevelésben legalább öt éven át más 
kiemelkedő eredményeket elért edzőnek, 
2.5. Azoknak a sportszervezöknek, szakembereknek, 
akik legalább 10 éven át közreműködtek a kerlilet 
sportfejlesztési tervének kidolgozásában, a 
feltételrendszer megteremtésében, a tervek gyakorlati 
megvalósításában, 
2.6. azoknak a társadalmi munkásoknak - SE-k, 
sportági szakszövetségek, bizottságok 
vezetői, aktivistái - akik legalább 10 éven át 
rendszeresen és hatékonyan részt vettek a kerület 
sportmozgalmának szervezésében, teljesítésében, 
irányításában, 



2. 7. Azoknak a pedagógusoknak, akik a kerület 
nevelési-oktatási intézményeiben legalább 10 éven át 
tevékenyen hozzájárultak a tanuló ifjúság test 
kulturális igényeinek felkeltéséhez és kielégítéséhez, 
nagy gondot fordítottak a tehetségek kiválasztására és 
gondozására, 
2.8. Azoknak a személyeknek (szervezeteknek), akik 
(amelyek) anyagi támogatásukkal rendszeresen 
hozzájárultak a testnevelés és sportolás kerületi 
feltételrendszerének megteremtéséhez, javításához 
(létesítmények építése, felújítása, fenntartása). 
2.9. Azoknak a kerületi székhelyű 
sportegyesületeknek, amelyek legalább 10 éven át, a 
versenysportban, az utánpótlás-nevelésben és a 
szabadidős sport szervezésében, támogatásában 
kiemelkedő eredményeket értek el. 

3. A díj adományozására javaslatot tehetnek 
3.1. a kerületi székhelyű 
3 .1.1. nevelési-oktatási intézmények vezetői, szalanai 
közösségei, 
3.1.2. sportegyesületek és szövetségeik elnökségei, 
3.1.3. iskolai szervezetek vezetői és elnökségei, 
3.2. önkormányzati képviselők, 
3.3. a képviselő csoportok, 
3.4. Zugló polgármestere, 
3.5. Zugló jegyzője, 
3.6. Polgármesteri Kabineten keresztül bármely zuglói 
polgár. 

4. A díj adományozásáról a Köznevelési, Kulturális, 
Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a 
Képviselő-testület dönt. 

5. Évente legfeljebb 5 kitüntetés adományozható, 
amelyből maximum 2 lehet közösségi. Jelen díjazás 
odaítélésénél a "párosok" kitüntetése közösségi 
kitüntetésnek minősül. 

6. A pénzjutalom nagysága, melynek anyagi fedezetét 
az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében kell 
biztosítani: 
6.1. egyének esetében a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. tv. 69.§-ában megállapított 
mindenkori közalkalmazotti pótlék alap ötszöröse, 
6.2. jogi személyiséggel rendelkező és jogi 
személyiséggel nem rendelkező sportolói közösségek 
(pl. sportegyesületek, sportintézmények, 
szakosztályok, csapatok) esetében a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 69. §-ában 
megállapított mindenkori közalkalmazotti pótlék alap 
tízszerese. 

2.7. Azoknak a pedagógusoknak, akik a kerület 
nevelési-oktatási intézményeiben legalább 10 éven át 
tevékenyen hozzájárultak a tanuló ifjúság test 
kulturális igényeinek felkeltéséhez és kielégítéséhez, 
nagy gondot fordítottak a tehetségek kiválasztására és 
gondozására, 
2.8. Azoknak a személyelmek (szervezetelmek), akik 
(amelyek) anyagi támogatásukkal rendszeresen 
hozzájárultak a testnevelés és sportolás kerületi 
feltételrendszerének megteremtéséhez, javításához 
(létesítmények építése, felújítása, fenntartása). 
2.9. Azoknak a kerületi székhelyű 
sportegyesületeknek, amelyek legalább 10 éven át, a 
versenysportban, az utánpótlás-nevelésben és a 
szabadidős sport szervezésében, támogatásában 
kiemelkedő eredményeket értek el. 

3. A díj adományozására javaslatot tehetnek 
3.1. a kerületi székhelyű 
3.1. l .  nevelési-oktatási intézmények vezetői, szakmai 
közösségei, 
3.1.2. sportegyesületek és szövetségeik elnökségei, 
3.1.3. iskolai szervezetek vezetői és elnökségei, 
3.2. önkormányzati képviselők, 
3.3. a képviselő csoportok, 
3.4. Zugló polgármestere, 
3.5. Zugló jegyzője, 
3.6, Polgá1mesteri Kabineten keresztül bármely zuglói 
polgár. 

4. A díj adományozásáról a Köznevelési, Kulturális, 
Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a 
Képviselő-testület dönt. 

5. Évente legfeljebb 5 kitüntetés adományozható, 
amelyből maximum 2 lehet közösségi. Jelen díjazás 
odaítélésénél a 11párosokn kitüntetése közösségi 
kitüntetésnek minősül. 

6. A pénzjutalom nagysága, melynek anyagi fedezetét 
az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében kell 
biztosítani: 
6.1. egyének esetében a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. tv. 69.§-ában megállapított 
mindenkori közalkalmazotti pótlék alap ötszöröse, 
6.2. jogi személyiséggel rendelkező és jogi 
személyiséggel nem rendelkező sportolói közösségek 
(pl. sportegyesületek, sportintézmények, 
szakosztályok, csapatok) esetében a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 69. §-ában 
megállapított mindenkori közalkalmazotti · pótlék alap 
tízszerese. 



7. A díj formája egy 30 cm magasságú emlékserleg. 
Felső részén körbefutva nagy kezdő betűkkel az 
adományozó nevét, lejjebb nagy betűkkel az 
elnevezést, még lejjebb nagy kezdőbetűkkel a díjban 
részesülő nevét, és a díjazás időpontját kell feltüntetni. 
A serlegek elkészítéséről a Polgármesteri Hivatal 
mindenkori sportügyeiért felelős szervezeti egysége 
gondoskodik. 

8. A kitüntetést az önálló mglói közigazgatás 
létrejöttének alkalmából szervezett ünnepségen a 
polgármestere adja át. 

16. melléklet a 25/2016. (V.19.) önkormányzati 
rendelethez 

Zugló Közbiztonságáért Elismerő Oklevél 

1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzat Képviselő-testülete Zugló 
Közbiztonságáért elismerő oklevél kitüntetést 
adományozhat azoknak a közrendvédelmi feladatot 
ellátó személyeknek, akik huzamosabb időn keresztül 
Zugló területén a közbiztonság és közrend védelme, 
valamint a személyi és vagyonbiztonság megóvása 
érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek. 

2. Adományozásra javaslatot tehet: 
2.1. BRFK, katasztrófavédelem és a ZÖR esetében az 
állomány illetékes vezetője, 
2.2. a közbiztonságért felelős alpolgármester, 
2.3. a Közbiztonsági Bizottság, 
2.4. ZKNP ügyvezetője. 

3. A kitüntetést évente legfeljebb 6 fő részére 
adományozható, a következő megoszlásban: 
3.1. 3 fő a BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság 
állományából, 
3.2. 1 fő a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIV. 
Kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság személyi 
állományából, 
3 .3. 1 fő önkormányzati rendész 
3.4. 1 fő polgárőr. 

4. Amennyiben a kitüntetést a Képviselő-testület 
posztumusz adományozza, a 6. pontban foglalt 
létszámkorlátozástól eltérhet. 

5. A kitüntetés adományozásáról a Közbiztonsági 
Bizottság javaslata alapján a Képviselő- testület dönt. 

6. Az adományozott oklevelet kap, kitüntetéshez 

----------------- - - - - - - - ----

7. A dij formája egy 30 cm magasságú emlékserleg. 
Felső részén körbefutva nagy kezdő betűkkel az 
adományozó nevét, lejjebb nagy betűkkel az 
elnevezést, még lejjebb nagy kezdőbetükkel a díjban 
részesülő nevét, és a díjazás időpontját kell feltüntetni. 
A serlegek elkészítéséről a Polgármesteri Hivatal 
mindenkori sportügyeiért felelős szervezeti egysége 
gondoskodik. 

8. A kitüntetést a Sportolók karácsonya elnevezésű 

rendezvényen a polgármester adja át. 

16. melléklet a 25/2016. (V.19.) önkormányzati 
rendelethez 

Zugló Közbiztonságáért Elismerő Oklevél 

l .  Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzat Képviselő-testülete Zugló 
Közbiztonságáért elismerő oklevél kitüntetést 
adományozhat azoknak a közrendvédelmi feladatot 
ellátó személyeknek, akik huzamosabb időn keresztül 
Zugló területén a közbiztonság és közrend védelme, 
valamint a személyi és vagyonbiztonság megóvása 
érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek. 

2. Adományozásra javaslatot tehet: 
2.1. \JRFK, katasztrófavédelem és a ZÖR esetében az 
állomány illetékes-vezetője, 
2.2. a közbiztonságért felelős alpolgármester, 
2.3. a Közbiztonsági Bizottság, 
2.4. ZKNP ügyvezetője. 

3. A kitüntetést évente legfeljebb 6 fő részére 
adományozható, a következő megoszlásban: 
3.1. 3 fő a BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányság 
állományából, 
3.2. 1 fö a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIV. 
Kerületi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság személyi 
állományából, 
3 .3. 1 fő önkormányzati rendész 
3.4. 1 fő polgárőr. 

4. Amennyiben a kitüntetést a Képviselő-testület 
posztnmusz adományozza, a 6. pontban foglalt 
létszámkorlátozástól eltérhet. 

5. A kitüntetés adományozásáról a Közbiztonsági 
Bizottság javaslata alapján a Képviselő- testület dönt. 

6. Az adományozott oklevelet kap, kitüntetéshez 

f 



anyagi elismerés jár. Az. anyagi elismerés mértéke: 
rendőrök és tűzoltók - esetében azonos a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. 69. §-ában megállapított mindenkori 
közalkalmazotti pótlékalap nyolcszorosával, 
polgárőrök és kerületőrök esetében azonos a 
mindenkori közalkalmazotti pótlékalap hatszorosával. 
Fedezetét az éves költségvetésben kell biztosítani. 

7. A díjat az önálló zuglói közigazgatás létrejöttének 
alkalmából szervezett ünnepségen a polgá1mestere 
adja át. 

23. melléklet a 25/2016. (V.19.) önkormányzati 
rendelethez 

Jubileumi Emlékérem 

1. Az Emlékérem olyan elismerés, amellyel a kerület 
tiszteletét és hálaját fejezi ki az elismerésben részesülő 
intézménynek a kerület érdekében kifejtett 
tevékenységéért. Az Emlékérem Budapest Főváros 
XIV. Kerület Zugló Önkormányzat által működtetett 
vagy fenntartott azon intézményeknek adható, amely 
fennállásuknak 5., 10. vagy ezek többszörösének 
évfordulóját ünneplik. 

2. Az Emlékérem adományozására a Polgármester 
javaslatára a Képviselő-testület jogosult. 

3. Az adományozott Emlékérmet és emlékkönyvet 
kap, az emlékéremmel anyagi elismerés nem jár. 

4. Az Emlékérem leírása: patinázott bronzból készült, 
8 cm átmérőjű érem, amelyen a Vajdahunyad várának 
domborműve (vésete) van. A dombormű (vésete) alatt 
„Jubileumi Emlékérem" felírat látható. Az érem 
hátlapján az adományozott intézmény neve áll, alatta 
az aktuális évforduló és az alatt az aktuális évszám. 

5. Az Emlékérmet az évforduló alkalmából az 
intézmény által szervezett ünnepségen vagy az önálló 
zuglói közigazgatás létrejöttének alkalmából 
szervezett ünnepségen a polgármestere adja át. 

anyagi elismerés jár. Az anyagi elismerés mé11éke: 
rendőrök és tűzoltók esetében azonos a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. 69. §-ában megállapított mindenkori 
közalkalmazotti pótlékalap nyolcszorosával, 
polgárőrök és kerUletőrök esetében azonos a 
mindenkori közalkalmazotti pótlékalap hatszorosával. 
Fedezetét az éves költségvetésben kell biztosítani. 

7. A díjat a Radovic Dusán Emléktorna elnevezésű 

rendezvényen a polgármester adja át. 

23. melléklet a 25/2016. (V.19.) önkormányzati 
rendelethez 

Jubileumi Emlékérem 

1. Az Emlékérem olyan elismerés, amellyel a kerület 
tiszteletét és háláját fejezi ki az elismerésben részesülő 
intézménynek a kerület érdekében kifejtett 
tevékenységéért. Az Emlékérem Budapest Főváros 
XIV. Kerület Zugló Önkormányzat által működtetett 
vagy fenntartott azon intézményeknek adható, amely 
fennállásuknak 5., 10. vagy ezek többszörösének 
évfordulóját ünneplik. 

2. Az Emlékérem adományozásár,a a Polgármester 
javaslatára a Képviselő-testület jogosult. 

3. Az adományozott Emlékérmet és emlékkönyvet 
kap, az effilékéremmel anyagi elismerés nem jár'. 

4. Az Emlékérem leírása: patinázott· bronzból készült, 
8 cm átmérőjű érem, amelyen a Vajdahunyad várának 
domborműve (vésete) van. A dombormű (vésete) alatt 
„Jubileumi Emlékérem" felirat látható. Az érem 
hátlapján az adományozott intézmény neve áll, alatta 
az aktuális évforduló és az alatt az aktuális évszám. 

5. Az Emlékérmet kerületi tanévnyitó ünnepségen 
a polgármester adja át. 
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Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő
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