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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 a 3/2001.(04.10.) számú rendeletében 
szabályozza a kitüntetések, címek alapításának és adományozásának rendjét. E rendeletet 
javaslom kiegészíteni a Biatorbágy Városépítészetéért Díj-jal. 
 
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 módosító-rendelet 
tervezetet.  
 
 
Biatorbágy, 2019. április 15.  
 
 

Tisztelettel: 
 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 
 

 
Az előterjesztést készítette: Miklós Krisztina 
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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) az alábbi VI/C fejezettel egészül ki 
és az alábbiak szerint módosul: 
 

VI/C FEJEZET 
„Biatorbágy Városépítészetéért Díj” 

 
12/C.§. (1) Biatorbágy Városépítészetéért Díj adományozható a város építészetének 
javítása érdekében példaértékű munkát, kiemelkedő tevékenységet végző személy 
részére, aki elkötelezett szakember, aki hivatástudattal, kiemelkedő szakmaisággal 
dolgozik a mindennapokban. A díj adományozható annak, aki Biatorbágy 
közigazgatási területén kiemelkedő nívójú városépítészeti, építészeti tervet készített, 
vagy munkájával hozzájárult magas színvonalú építészeti alkotás megvalósulásához, 
megmentéséhez. 
(2) A kitüntetéssel egy, a kitüntetett nevével és a kitüntetés évével ellátott oklevél 
valamint pénzjutalom adományozható. A pénzjutalom összegét a képviselő-testület 
állapítja meg az költségvetésében. 
(3) Évente legfeljebb egy kitüntetése adható. 
(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 szeptember 1-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. 
(5) A kitüntetésről szóló döntést az adományozás évében október 1-ig kell meghozni. 
A kitüntetés átadási ideje az építészet világnapja alkalmából minden év októberében 
megrendezett ünnepség. 
 
 
2.§ 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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