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Előterjesztés 
 

A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló Biatorbágy 
Nagyközség Képviselő-testülete 3/2001. (04.10.) Ör. sz. rendeletének módosításáról 

 
 
Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete rendeletben szabályozza a kitüntetések, 
cím alapításának és adományozásának rendjét. A kitüntetések, cím alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 3/2001. (04.10.) Ör. 
sz. rendeletének rendelet módosítása az alábbiak miatt vált szükségessé: 
 
1.  A Geréby Imre köztisztviselői díj kétévente történő adományozása helyett évenkénti 
adományozás javasolt. 
 
2. A Karikó János Művészeti Díj tekintetében a rendelet 12/A.§ (4) bekezdése a díjazottról szóló 
javaslatok benyújtási határidejének az adományozás évének november 10. napját határozta meg. A 
határidő az (5) bekezdésben rögzített határidővel - miszerint a kitüntetésről szóló döntést az 
adományozást megelőző év december 31. napjáig kell meghozni, és a kitüntetést az adományozást 
követő évben átadni – nem összeegyeztethető, ezért a (4) bekezdésben a határidő módosítására 
van szükség úgy, hogy a benyújtási határidő az adományozást megelőző év november 10. napja 
legyen. 
  
3.  A Biatorbágy Városépítészetéért Díj tekintetében a rendelet 12/C. § (5) bekezdése rendelkezik a 
kitüntetésről szóló döntés meghozatalának határidejéről, ami az adományozás évének július 31. 
napja. Ezzel nem összeegyeztethető a (4) bekezdésben rögzített szeptember 1. napjára vonatkozó 
határidő, a javaslatok benyújtása tekintetében. Szükséges a határidő helyesbítése a 
következőképpen: a kitüntetendő személyekre vonatkozó javaslat - igazodva az utolsó munkarend 
szerinti képviselő-testületi üléshez – benyújtási határideje: június 10. 
 
A fenti módosító javaslatokat tartalmazó rendelettervezet az előterjesztés a mellékletét képezi. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjen!  
 
 
Biatorbágy, 2020. január 17. 
 

Tisztelettel: 
 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
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A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

Biatorbágy Nagyközség Képviselő-testülete 3/2001. (04.10.) Ör. sz. 
rendeletének módosításáról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi 
rendeletet alkotja:  
 
1.§ A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. 
(04.10.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 10.§ (1) szakasza az alábbiak 
szerint módosul: 
 
„ (1) Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható.” 
 
2.§ A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. 
(04.10.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12/A.§ (4) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 
 
„(4) A kitüntetendő személyekre vonatkozóan bárki javaslatot tehet. A javaslatokat 
írásban, részletes indoklással és aláírva, az adományozást megelőző év november 
10-ig Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) 
címén, a polgármesterhez kell benyújtani. A kitüntetés adományozásra vonatkozó 
javaslat a kultúrával kapcsolatos feladatok ellátásra létrehozott bizottság 
előterjesztésében tárgyalható meg.” 
 
3.§ A kitüntetések, cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 3/2001. 
(04.10.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12/C.§ (4) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 
 
„(4) A kitüntetendő személyekre vonatkozóan a polgármester, a főépítész és a helyi 
építészeti-műszaki tervtanács tehet javaslatot. A javaslatokat írásban, részletes 
indokolással és aláírva, az adományozás évében június 10-ig Biatorbágy Város 
Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal) címén, a 
polgármesterhez kell benyújtani. A kitüntetés adományozására vonatkozó javaslat a 
városfejlesztés ellátására létrehozott bizottság előterjesztésében tárgyalható meg.” 
 
4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 Tarjáni István dr. Orosz György 
 polgármester jegyző 
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