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Előterjesztés 
 
 

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

 

Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete rendeletben szabályozza a kitüntetések, 
cím alapításának és adományozásának rendjét. Az e rendeletben szabályozott díjak közül a Dévay 
Gyula Közművelődési Díjra, a Fedák József Testnevelési és Sport Díjra, valamint a Karikó János 
Művészeti Díjra való felterjesztés és az adományozása időpontjaiban javasol Varga László 
Alpolgármester Úr változtatásokat. 
 
 
A fenti módosításokról rendeletben szükséges döntenie a testületnek, mely módosító rendelet 
tervezet a jelen előterjesztés mellékletét képezi.  
 
 
Kérem, a bizottságot tegye meg javaslatát, a képviselő testületet fogadja el a határozati javaslatot, 
és a módosító-rendelet tervezetet.  
 
 
Biatorbágy, 2018. május 15.  
 
 

Tisztelettel: 
 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 

 
Az előterjesztést készítette: dr. Hajdu Boglárka 
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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) 8.§ (3) bekezdése az alábbiak 
szerint módosul: 
 
„(3) A kitüntetésről szóló döntést az adományozás évében június 30-ig kell meghozni 
A kitüntetés átadási ideje az augusztus 20-i Városi Ünnepség.” 
 
2.§ A Rendelet 12.§ (2) és (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
„(2) A kitüntetendő személyekre vonatkozóan bárki javaslatot tehet. A javaslatokat 
írásban, részletes indoklással és aláírva, az adományozás évében május 10-ig 
Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: polgármesteri hivatal) címén, 
a polgármesterhez kell benyújtani. 
 
(3) A kitüntetés adományozására vonatkozó javaslat a sporttal kapcsolatos feladatok 
ellátására létrehozott bizottság előterjesztésében tárgyalható meg. A kitüntetésről 
szóló döntést az adományozás évében május 31-ig kell meghozni. A kitüntetést az 
augusztus 20-i Városi Ünnepségen kell átadni.” 
 
3.§ A Rendelet 12/A.§ (4) és (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„(4) A kitüntetendő személyekre vonatkozóan bárki javaslatot tehet. A javaslatokat 
írásban, részletes indoklással és aláírva, az adományozás évében 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. 
 
(5) A kitüntetésről szóló döntést az adományozást megelőző év december 31-ig kell 
meghozni. A kitüntetés átadási ideje a Magyar Kultúra napja alkalmából rendezett 
városi ünnepség.” 
 
4.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon 
hatályát veszti. 
 
 
 Tarjáni István dr. Kovács András 
 polgármester jegyző 
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