Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2018. (XI.16.) önkormányzati rendelete
a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló
39/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budaörs Város Önkormányzatának 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. §
Budaörs Város Önkormányzatának a helyi kitüntetések és elismerő címek
alapításáról és adományozásáról szóló 39/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 2. §(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A helyi kitüntetések és elismerő címek adományozottjait – a posztumusz
adományozás kivételével – a mindenkori minimálbér ötszöröse illeti meg. A díjak
költségeit és a jutalom összegének fedezetét a Képviselő-testület éves
költségvetésében biztosítja.
2. §
A R.) 2. §-a az alábbi(5) bekezdéssel egészül ki:
(5) Posztumusz adományozás esetén az adományozott ismert élő örökösével, illetve
közeli hozzátartozójával, vagy – egyházi személy esetében – egyházával a
kapcsolatfelvételt meg kell kísérelni. Eredményes kapcsolatfelvétel esetén az oklevél
és az emlékérem e személynek vagy az egyház képviselőjének átadható.
Eredménytelen kapcsolatfelvétel esetén, illetve átvevő hiányában emlékérem nem
készül, vagy – ha már elkészült – nem adják át.
3. §
A R.) 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) A Díszpolgári Címmel oklevél és – a posztumusz adományozás kivételével –
plakett jár együtt, az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá. A Díszpolgári
oklevélnek tartalmaznia kell:
a) kitüntetett nevét,
b) az adományozó testületi határozat számát és keltét,
c) az aláírásokat és Budaörs város díszpecsétjét.
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4. §
A R.) 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(3) Budaörs Város Díszpolgára Budaörs Város megbecsülését élvezi. Ennek jeléül:
a) kapja az oklevelet és plakettet,
b) nevét és önzetlen tevékenységét Budaörs Város díszpolgárainak névkönyve
megőrzi,
c) az Önkormányzat által rendezett eseményekre megkülönböztetett figyelemmel
meghívót kap,
d) a Képviselő-testület külön határozata alapján meghívható Budaörsöt képviselő
önkormányzati delegációkba,
e) elhalálozása, vagy posztumusz adományozás esetén díjtalan díszsírhely illetheti
meg, melyről a Polgármesteri Hivatal az eset összes körülményére – különösen a
szükségességére, illetve az elhunyt életében tett rendelkezésére, a temetésről
gondoskodó, vagy arra köteles nyilatkozatára – tekintettel gondoskodik.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budaörs, 2018. november 14.

Wittinghoff Tamás
polgármester

dr. Bocsi István
jegyző

2

A 31/2018. (XI.16.) önkormányzati rendelet 2018. november 16. napján a
Polgármesteri Hivatal (Budaörs, Szabadság út 134. sz.) hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel kihirdetésre került.
dr. Bocsi István jegyző megbízásából:
Erdős Károlyné
irodavezető
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