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I. Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

MagyaľorszÁgKormőnyat728l2015. cx. 8.) Koľm. határozatźhan_az 1956-os foĺľadalom és

szabadsághaľc 60. évfordulójáÍól történő méltó megemlékezés érdękében - a 2076. évęt az
1956-os foľradalom és szabađsághaĺc emlékévévé nyilvánította. Az Emlékév felhívja figyel.
miinket aną hogy az|956-os forradalom és szabadsághaľcnak a mai napig fontos és éľvényes
tizenete van. Józsefuĺíľosnak, mint a forľadalom egyik legjelentősebb helyszíneként szolgáló
keľtiletnek, kĹilönösen fontos, hogy megőnzze em|ékezetében a szabadságharc eseményeit,
szereplőit. A szabadságharc hősei köztiink vannak, ezért kötelességiinknek éľezziik, hogy
személyiik kiemelése által mintĺłt közvetítstink a tlírsadalom szátmára.

A Józsefuarosban adományoz}ntő kittintetésekrőlszóló 1|12006. (III.I0.) önkormanyzatiren-
delet (továbbiakban: Rendelet) értelmében a Képviselő-testĹilet 4/20|6. (II.04.) és 5120|6.
(II.04.) száműhatnozatźhan dtintiitt a20|6. évi Díszpolgrári címek, vďamint 6/20|6. (II.04.)'

7/20|6. (II.04.) és 8120|6. (II.04.) szźlműhatározatźhan döntött a 20|6. évi Józsefuĺáľosi Be-
csületkereszt kitiintetés odaítélésér(i|. Az újabb kitiintetések odaítélése, és átadása érdekében
szĹikséges a Rendelet módosítasa, mely az előterjesztés |. sz. mellékl"EĘtffiŹ.nľľ
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Javaslat Díszpolgárĺ cím adom ányozálsára

Díszpolgári cím

Mindazoknat akĺk a maryar szabadságéľt harcoltak 1956.ban
A fonadďom kitörése a VIII. kerĹilethez köthető: 1956. október 23-źn este, az addig tiintető
tömeg a Bródy Sándor utcánál, a Rádióban akaľta felolvasni az egyetemistĺík 16 pontos köve.
telését. A hatalom ezt megfagadta, és a konfliktus végsőkig kiéleződött. október 24. hajĺnlá-
tő|29-ig ebben a varosrészben folyt a legielentékenyebb ellenállás amegszái|ó szovjet csapa-
tok cllen. Különösen azvllĺiút_Nagyktiľút kęľesztęzőclésének k0zveĹlen környékén alakultak
ki srilyos harcok. A felkelők legfontosabb, legismeľtebbbźzisaa Corvin (Kisfaludy) köz volt,
amely kiváló stratégiai előnyökkel rendelkezett, de igen fontos szerep jutott a környező cso-
poľtoknak (Pľáter utcaiak, Kisfaludy utcaiak, Vajdahunyad utcaiak, Üllői útiak) is, amelyek-
kel a Corvin köziek kisebb-nagyobb mértékben összehangoltĺĺk haľci tevékenységĹiket. E fel.
kelők hősiességiikkel nemzetközi hímevet szereztek. Az ő harci sikereiknek oroszlĺĺnľésze
volt a forradalom októbeľi győze|mében, a szovjetek átmeneti kivonulĺásában. Fontos helyszín
volt még a Blaha Lujza téri Szabad Nép-székhĺíz is, ďlol a páľtlap készült, továbbá a keľĹilet
töľténetéheztartozik az októbeľ 30-i Budapesti Pĺáľtbizottság Köztarsaság téri éptitetének ost-
roma és az azt követő tragédia is. A fonada|om győzelmét apfuthazban maľadt funkcionĺáľiu-
sok és a védelmtikĺe ott szolgĺílo ÁvH-s sorkatonfü nem vették figyelembe, továbbra is az
,,ancient regime'' érdekeit védték. Elterjedt a kĺiľnyéken, hogy az objektumban politikai fog-
lyokat őriznek. Megostľomolták és elfoglaltĺík a párthźľ;at, és több védő az önbíraskodĺásnak
esett áldozatu|. Ezt. követően négy napig - a szovjetek újabb bevonulásáig _ keľesték a Köz-
tĺíľsaság téľen a titkos ftildalatti kazarnat'źkat,Iiábava|őan. Mindezek azt bizonýtjak, hogy
Józsefuaľosnak kiemelt szerepe volt 1956 történetében.

Javaslatunk, hogy fenti Díszpolgĺĺri címet a Szabadsághaľcosokéľt Kiiza|apíÍvźny' a Magyaľ
Nemzeti Múzeum és az országos Széchényi Ktinyvtĺír képviselője vegye át. A kitiintetés sú-
lya indokolją hogy a Díszpolgrári címéľt jaró harang mérete nagyobb legyen, és egyeztetése-
ket követően kerÍiljön kiállítasra a MagyarNemzeti Múzeum '56.os kiállítĺĺsĺán.

Wittneľ Máľia |937.június 9-én sztiletett Budapesten. Az 1956-os forradďom eseményeiben
az e|só naptól részt vett. A Magyaĺ Rádió ostroma közben csatlakozott a haľcoló felkelőkhöz.
október 24.én a Corvin közben segédkezett a sebesültek ellátásában. A Vajdúunyad utcai
csopoľthoz csatlakozva mźr a fegyveres összetűzésekben is ľészt vett. A november 4-ei szov-
jet tĺámadas során azulai úton repeszektől megsebesült és a PéteĄ Sandor utcai kórhazba
keriilt. November 9-én sikeľteleniil próbálta meg elhagyni Magyarországot,Letartóztatt'źl<, de
ekkor még elengedték. Sikerült Ausztriába szöknie, de par hét után hazajött és segédmunkas-
ként taľtotta fenn magát.1957.július |6-án|etartőztattźk. és ,,fegyveľes szervezkedésben való
tésnłéte|, illetve az źl|amrend megdöntéséľe inínyuló fegyveres szervezkeđés, többľendbeli
meg nem ál|apíthatő gyilkossági kísérlet, fegyveľes ľablás, disszidálĺĺs'' miatt 1958. július 23.
án,2t éves korában első fokon ha|źkaítélték. Kétszáznapot töltött böľtönben halálľaítéltként,
a masodfoki bíľóság azonban 1959. februőr 24-én életfogýiglanĺa változtatta az íté|etet.
|970. miárcius 25.én szabadult nemzetközi nyomásľa. Tény, hogy a böľtönt az utolsók köziitt
hagytael, ez pedig aztbizonyítją komoly oka volt a Kádĺĺr-ręndszeľnek, hogy őt fogva tartsa.
A börtönben töltött időszakról szóló emlékeit tobbek között a Szabadság viharą a Hóhér, vi.
gyazzl és azB|ete ítélve című Íilmben mondta el.
2006-től20|4-igorszĘgyu|ési képviselő. A mai napig orzi,képviseli és terjeszti ,56llángJät,

pé|dát mutatva a fiatalabb geneľáci ók szátmźtr a.

Iván Kovács László (posztumusz) |930. augusztus 18-án szĹiletett Debrecenben. 1956. októ.
ber 23-án részt vett a rádiő épülete előtti tiintetésęn. A haľcok során még anlap puskához ju-
tott, és az,ĺJllaĺúton szovjet tankok ellen harcolt. október 2í-éncsatlakozott a Corvin közben
haľcoló ellenállóküoz,26-źra mĺír ő volt a vezetőjtik. 28-án fogadta Nagy Imre, akitől kcivetel-
te a többpáľhendszer bevezetését, a szovjet csapatok kivonását, valamint az el|enál.|ő csopoľ-
tokból nemzetőľsé g szerv ezését.
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A felkelők, |áBła az orczág vezetőségének habozősát, biza|matlanok lettek a koľmlínnyal
szemben, és mivel Iviín Kovács László Maléter Pál honvédelmi miniszter feltétlen híve volt,
vele szemben is. November l-jén levĺĺltottĺák. A szovjet csapatok november 4-itÁmadasa után
arulónak kiáltottlák ki (ďaptalanul) és letaľtózlntták. Miközben a Kiliĺín laktanyába kísérték,
mint foglyot, sikerült megszöknie, majd novembeľ lO-ig kénytelen volt bujkálni. 10-étől szĹi-
lei alsógödihazźtbaköltözött, innen kezdett elszervezkedni a fonadalom eszméinek megfartá-
saľa. Röpcédulakat készített, tewezte Maléter Pál kiszabadításźft, valamint egy illegáIis ,,Turul
Pĺíľt'' létrehozásźń. |957. mĺĺrcius |2.éĺIetartőztattźk, majd a Vida Feľenc elnĺikölte bíľóság
államellenes szervezkedés vezetésének vádjáxa| kötél általi ha|ába íté|te, és |957. december
30. napjĺán kivégezték.

Máté Ferenc (posztumusz) Józsefuárosban sziiletett 1935-ben. A mai Kun utcában nevelke-
dett, míg 1945-ben lakĺásukat bombatalálat érte, amelynek következtében elvesztette édesany-
jéLt. EZt követően a család Mátésza|kára költözött. t949.ben Budapesten, a Csepeli Vas- és
Fémműveknél helyezkedett el, feleségével és gyeľmekével a Dankó utcában lakott.
Részt vett a Rádió épületének elfoglalasában, majd csatlakozott a Coľvin közi felkelokJĺröz.
Novembeľ |-jén a Práter utcai iskolában jelentkezett ĺemzetíĺmek. Csoportja elsősorban az
iizletek biúoĺsáĺgźtra felügyelt, de esetenkéĺttésztvett az előállíĹásokban, lakaskutaüásban is.
Novembęr 4-éĺa Kisfaludy ktizbe ment haľcolni, de még hajnalban lövés érte aba|kĄéú,igy
az alsóerdősori kórhĺázba szźů|ítottźk' ďtol đecember 4.ig kezelték. Felvette a munkát, 1957.
november l6-ig dolgozott, amikoľ teteľńrtattźil<. A ''Wittner.per', kilencedik rendÍĺ
vádlottjaként a Fővíľosi Bíróság nyolc éves szabadságvesztést szabott ki rĄ és ezt azíté|etęt a
Borbély.tanács jogerőre emelte. 1963. marcius 16-an szabadult. A rendszerváltĺását követően
belépett az'56-os Szövetségbe, aĺnelynek 8 éven keresztiil elniikségi tagia volt. A Fiumei úti
Nemzeti Sírkertben nyugszik.
A néhai józsefulĺrosi lakos 2007.ben Józsefulíľosi Becsiiletkereszt kitiintetésben részesült.

Javaslat Józsefváľosĺ Becsületkereszt kitĺintetés adományozásära

Józsefváľosi Becsĺiletkeľeszt

Szabadsághaľcosokéľt Kiizalapítvány |992-ben alapította MagyaľországKotménya a|apit-
vĺányként, 2004-tő| működik közďapítvĺínyként. A Közalapítvány cé|jaaz 1956 előtti politikai
tildözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban részt vevők és sérelmet szenvedet-
tek tĺámogatźsa" szociźiis ellátásuk javitasa, továbbá a forradalom és szabadsághaĺc taľgyi em.
lékeinek felkutatása, összegyíĺjtése és bemutatĺísa. Mfüiidésében többek között az alábbi
szeľvezetek vęszrrek részt aktívan: Magyaľ Politikai Foglyok Szövetsége, Magyaľ Politikai
Elítéltęk Közössége, Tcirténelmi lgazságletel Bizottság, '56.os Szövetség, Szovjetunióban
Volt Politikai Rabok és Kényszeľmunkĺĺsok Szervezete, Recski Szövetség Egyesület, 56-os
Szabadsághaľcos Lovagrend, 1956.os Magyaľ Szabadságharcosok Világszövetsége, mely
szervezetek egy része Józsefuiírosban műktidik.

oľszágos Széchényi Könyvtáľ 1802.ben a|apította gróf Széchényi Feľenc, így vźůtMagya.
rcrszág első nyilvános nemzeti közgyÍĺjteméĺyévé és közintézményévé. Küldetése a fudĺás
tÁľházaként a ma1yat kulturális örökség hagyomanyos (papíralapú) és modeľn (elektľonikus)
kiinyvtríri dokumenfumainak megőrzése és közvetítése.20|2.től a megszűnt '56.os Intézst az
országos Széchényi Könyvtar osztályaként működik. Munkatrĺĺsai az,56-os kutatas életben
tartői, ennek során józsefuarosi felkelőket is kutattak és szamtalan, l956.ot feldolgozó kiad.
vźny szerzői.

Mag7ar Nemzetĺ Múzeum Ú1 ĺĺtĺszaľi kiállítással készĹilt az 1956-os forradalom 60. évfoľ-
dulójára. A Nemzeti Múzeum néhĺíny esztendeje az |956-os forradalom és szabadságharchoz
kapcsolódó csodálatos, több szaz đaľabos (főként grafikai) gyíijteménnye| gazdagodott. Mai
tudásunk szerint az |956-hoz kapcsolódó míĺvészeti anyag összességében eléľi a mĺísfel ezľes /daľabszĺímot. ?7z



Ezen nagy mennyiségiĺ anyagnak a Nemzeti Mrizeumban őtzött részébő|, illetve a más köz-
gyujteményekben, valamint magángyujtőknél fellelhető alkotasok legjelesebb darabjaiból áll
össze a mintegy bátromszázmutźlrgyatmagában foglaló kiállítas, amellyel a Múzeum a forra-
dalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt tiszteleg a sorsfordító események 60. évfordu-
lója alkalmáLből. Az egyik legszebb és legértékesebb, bemutatasravátő kollekció Amberg Jó-
zsef anyagą amely egészen elképesztő minőségben dokumentalja a súlyos harcok sújtotta
Józsefuaľos utcáit, éptileteit. Amberg nagyszeru cervzarajzokat készített a helyszíneken, októ.
ber végétől egészen decembeľ elejéig dolgozott, majd a gľafikrák utĺán otthonában készített
élethíi akvarelleket. Munkáinak nem csupĺín művészeti, de töľténeti éľtéke is jelentős.

II. A beterjesztés indoka
Az tinnepség megszervezése és a kitiĺntetettek kiértesítése miatt indokolt és szĹikséges, hogy a
Képviselő-testiilet a 20|6. szeptemberi ülésén döntést hozzon a kitĹintetettek személyéről, a
kitiintetési tinnepség időpontjrĺról és helyszínéľől. A hatfuozat mepfiozata|ara, valamint a
Rendelet módosítĺásáľa a Tisztelt Képviselő-testiilet jogosult.

III. A döntés célja' pénzüryĺ hatása
A kittintetés lebonyo|ítasáva| kapcsolatos költségek a Józsefvĺáros Közösségeiéľt Nonpľofit
Zrt. kii|tségvetésében nem áll rendelkezésre, ezért 5.555,8 e Ft összegben fedezet biztosítasa
sziikséges, melyet javaslunk azźlta|źnos mtĺködési taľtalékról biztosítani.

DÍsZPoLGÁRI cÍľĺ Áľl.nÁs.ł
Tétel Kiiltsések br.

Díszpoleáľi cím- Harane 3db 1.587.960.- Ft
Díszpolgiíri kétaitós tok 200x2 1 0x300mm 3db 95.631.- Ft
DíszpolsáÍi oklevél 4db 213.360.- Ft
Díszpoleáľi oklevélborító 4db 127.000.-Ft
Díszpoleári cím nagyhaľang ldb 1.905.000.- Ft
+ Adó 969.043.-Ft
osszesen (Díszpolsáľ): 4.897.994.-Ft
Becsĺiletkereszt 3db 545.028.- Ft
Becsületkereszt tok 3db 112.776.-Ft

Osszesen (Becsületkereszt) : 657.804.- ľ.t
Mindösszesen: 5.555.798.- Ft

Az e|óĄesztés mellékleteként beterjesztett rendeletmódosítĺása a következő évek költségve-
tésére hatással van, ezért előzetes kötelezettségvállalĺís szĹikséges önként vá||a|t feladatként,
hatźrozat|arlidőre, évente 4.000 e Ft összegben.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Józsefuaľosi Önkormĺányzat Képviselő-testülete a Józsefuiírosban adomĺányozható
kitiintetésekľől szóló ||/2006. (nI. 10.) önkormáĺyzati ľendeletében szabályozta a dijak
odaítélésének szempontjait, rendjét, és az átadás kiiriilményeit. A Képviselő-testtilet dcintése
az A|aptorvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjĺán és (2) bekezdésén,aMagyarotszág
címerének és zasz|ajánakhasználatźtről, valamint állami kitiintetéseiről szóló 201-|. évi CCII.
ticrvény 23. $ (1) bekezdésén és 24. $ (9) bekezdésén, illetve a Magyaroľszág helyi
önkoľmĺínyzatairő| szőlő 20|1. évi Cl)ooilx. törvény (MČ'tv.) 42. s 1. és 3. pontjan alapul.
Az Mötv. 50. $-a ďapjan a rendeletmódosítĺás elfogadásrához minősített szavazattobbség
szfüséges.
A kitĺintetésekre vonatkozőarl a zárt iilés keľetében tĺĺrténő tngya\ás indoka az Mötv. 46. s Q)
bekezdés a) pontjĺĺn alapul, mely szerint a képviselő-testiilet záfi ilésttart kitĹintetési tigy tlár-
gyalasakor.,



Mindezek alapjan kéťiik a Képviselő-testiiletet az e|őtĄesztés 1. sziĺmú melléklete szerinti
önkormányzatirendeletésaza|źtbbihatźtrozati javaslatelfogadasára.

Hłľ,(nozl.ľI JAvASLAT

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. a Díszpolgáľi Cím kitiintetést 2016. évben az alétbbi személyeknek, kĺizösségnek adomá.
nyozxÄ:

|.l Mindazoknak, akik a ma1yar szabadságért haľcoltak 1956-ban
2./ Wittnęr Mĺáńa
3.l lvźn Kovács Lźsz|ő (posztumusz)
4.l Máté Ferenc (posztumusz).

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|6. szeptember 1 5.

2. a Jőzsefuarosi Becstiletkereszt kitiintetést 2016. évben az a|ábbi szervezeteknek adomá-
Ílyo7-za:

1 . / Szabadságharco sok éĺt Köza|apítv ány
2./ Országos Széchényi Könyvtar
3.ĺ Magyar Nemzeti Múzeum

Felelős : polgĺíľmester
HaLáridő: 2016. szeptember 1 5.

3. kifejezi azon szźndékát, hogy a ,,Mindazoknak, akik a magyar szabadságéľt harcoltak
|956-baÍť, adományozott díszpolgźn nagyhaĺang a Magyaľ Nemzeti Múzeumban kerüljiin
elhelyezésľe.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2016. szeptember 1 5.

4. felkéľi a polgármester, hogy ahatźttozat 3. pontja szerinti díszpolgári nagyhaľang elhelye-
zése ügyében folytasson targyalrísokat a Magyar Nemzeti Mlizeummal.

Felelős: polgĺĺrmester
Hataridő: 20|6. szeptember 1 5.

5. a Dísąpolgĺíń cím és a Józsefuaľosi Becsiiletkereszt kittintetést dr. Kocsis Máté polgáľmes.
ter adjaát.

Felelős: polgármester
Határidő: 201-6. szeptember 1 5.

6. aDiszpolgári cím és a Józsefuarosi Becsiilętkereszt kitĺintetések átadasara20t6. októbeľ
Z4-énkerĹil sor a Budapesti olasz Kultúrintézetben.

Felelős: polgĺármester
Hatźndó: 201 6. szeptember 1 5.

,./,/
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7. felkéri a Józsefuaľos KözössĘeiéľt Nonprcfit Zrt. igazgatősági elnökét ahatźrozatban fog.
lalt kitĹintetési tinnepség megszervezésére és lebonyolítĺási feladatok elláüĺsara.

Felelős: Józsefuaľos Ktizösségeiért Nonpro fit Zĺt. igazgatősági elnöke
Haĺáľidő: 20|6. októbeľ 24.

8. ahatźnozatban foglaltalaa 5.555,8 e Ft-ot biztosít, mely ďapjan
a) az <inkormźnyzat kiadás 11107-01 cím míĺködési cél és általanos taľtalékon be|ii| az źů-

talános taľtalék _ köte|ezó feladat . e|őiĺźnyzatźről 5.555'8 e Ft.ot átcsopoľtosít a kiadĺás
11805 cím - tinként vállďt feladat . mfütidési célú tamogatĺís államháztartáson kívülľe elő-
lrźnyzatna"
b) felkéri a polgĺírmesteľt a Józsefuĺíros Közösségeién NonproťltZrt.-ve| kötött közszolgál.
tatĺísi szerzódés módosítasara és annak alźńrźsźra,
c) felkéri a polgĺármestert, hogy a költségvetési ręndelet következő módosítasĺĺnźi az a)
pontban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: polgármesteľ
Hatráridő: a)20|6. szeptember 15., b) 20|6. szeptember 30., c) 2016. december 31.

9. a Józsefvaľosban adományozhatő kitiintetésekĺől szóló önkormányzati rendelet módosítĺísa
miatt iinként vállďt fęladatként előzetes kötelezettséget vállal hatźnozat|an időre évente
4.000 e Ft összegben az önkormányzat saját bevételeinek terhére.

Felelős : polgĺírmesteľ
Haüáľidő : mindenkori ktiltségvetés készítése

A döntés végľehajtásáú végző szewezeti erység: Humáĺrszolgáltatasi Ügyosztály, Józsefuaľos
Közösségeiért Nonpro ťtt Zrt., PénzĹigý IJ gyosnáiy

Budapest, 2016. szeptember 14.

Tcirvényességi ellenőľzés :
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízasából /1Ll,\. t r (
,ł,{. , /(j,ką,n %-,4
-łlr. 

Mé-szar Eńka ĺ
a|jegyző

{ľ^,&" +t,-ł' ó.Ü?vú
Santha Pétemé
alpolgármester

Zentai Oszkar
Emberi Erőfoľras Bizottság ęlnöke



|. szÁrĺńmelléklet

Budapest F.őváros VIII. keľület Józsefváros onkom źnyzata Képviselő.testiiletének
... n0rc. (...) önkoľm ányzati rendelete

a J őzsefváľosban adományozhaÚĺí kĺtüntetésekľől szĺíló
11 12006. (Iil. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuaľos onkormányzat Képviselő.testĺilete az A|aptöt-
vény 32. cilĺÍ< (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazas alapján a következő rendeletet
alkotja:

t. s A Józsefuĺárosban adományozhatő kitĺintętésekľől szóló ||/2006. (III.10.) tĺnkormĺányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,12.$
(1) ,,Díszpolgáľi cíď' adomźnyozhatő annak a magyar vagy kiilÍtildi állampo|gźrságű sze-
mélynek, közösségnek' aki(k) kiemelkedő munkájával a kertiletbęn vagy otsńgosan, illetve
nemzetközi viszonylatban általĺínos elismerést szerzett, és ezzel a kerület polgáľai körében
közmegbecstilésre tett szert, továbbá hozzáĄarult Józsefuaľos fejlődéséhez, jő hímevének
ĺiregbítéséhez.

Q) 
^kitiintettek 

szźlma évente hat lehet.

(3) A díjja|azÖnkormanyzat oklevelet és emléktĺárgyat adományoz, amelynek leíľását jelen
rendęlet mel léklete tattalmąz z'a.

(4) A kitiintetésre érdemes személy elhalálozása esetén az(|) bekezdésben meýatźrozott díj
poszfumusz kitiintetésként is adomínyozhatő, amely esetben annak átvételére a legközelebbi
hozzáúartozó j o go sult.''

2. s A Rendelęt 3. $-a helyébe a következő ręndelkezés lép:

,r3.$
,,Józsefuĺíľosi Becsiiletke resď,

(1) ,,Józsefuarosi Becstiletkeresď'elnevezésíĺ kitĺintetés a Józsefuaros érdekében kiemelkedő
tevékenységet végző egész éleftľrúve a|apjźn elismeľésre méltó magyar és ktilft'ldi magán-
szemé|y vagy Józsefuĺĺľos érdekében kiemelkedő tevékenységetvégzo szewezet ľészéľe ado-
mźnyozhatő.

(2) Akitiintettek szétmaévente hat lehet.

(3) A kitiintetés megosztva is adomĺínyozhatő.

(4) A kittintętésre érdemes személy e|ha|á|ozasa esetén az (|) bekezdésben meghatarozott díj
posztumusz kitiintetésként is adomĺínyozhatô, amely esetben annak átvételéľe a legközelebbi
hoz-záiaĺtozó j o gosult.

(5) A díjjď emléktargy jér, amelynek |eírását ezen rendelet mel1ékletetaÍt'a|mazza.''

3. s A Rendelet 20. $ (1) bekezdés a.).b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendeletben meghatórozou díjak ótadásara minden évben iinnepélyes lreretek k)ztjtt lreľül sor:J

,,a.) A ,,Díszpolgáľi cím'' esetében a Képviselő-testiilet áItal megielölt helyen és időpontban''

ll
C,ł,,,
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,,b.) Józsefuarosi Becsületkereszt'' esetében a Képviselő-testület által megielölt helyen és idő-
pontban"

4. $ Ez a rendelet 2016. szeptember l5. napjrín l2 óľakor lép hat.ályba.

Budapest, 20|6. szeptembeľ .. .

Danada-Rimĺĺn Edina
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

,fu



INDoKoLÁs

a J őzseÍvárosban adományozhatő kitĺintetésekľőI szĺílĺĎ
11 ĺ2006. (III. 1 0.) łinkoľmányzati rendelet módosításához

1. $-hoz

Budapest Fővĺáĺos VIII. kerület Józsefulíľosi onkormrínyzat Képviselő-testiilete biiszke ara,
hogy Józsefuarost régen és ma is sok méltan elismeľt, köztiszteletben álló személy vá|asztja
lakóhelyétil.Ezentisztelet kifejezése céljából Dís4polgári Címet adományoz, melynek évente
adható szźmát megemeli, valamint lehetőséget biztosít, hogy a kitĹintetés közösségek szálmára
is megítélhető legyen.

2. $-hoz

A Józsefuarosi Becsületkereszt kitiintetés évente adható szánźúmegemeli, valamint a kitiinte.
téstszervezetekrészéręisadománvozhatőváteszi.

3. $-hoz

A módosítas lehetőséget teremt, hogy a Képviselő-testÍilet a Díszpolgĺíri cím és a Józsefuaľosi
Becsületkeľeszt kittintetés átadrásának időpontját szrĺkítés nélkiil meghatĺíľozhassa.

4. $-hoz

Hatalyba léptető ľendelkezé st taĺta|maz.

,fu



1 1/2006. (IruJ 0.) B udapest Jóaefváros
kormónyzatí rendelet

a Jőzs efvúros ban adomúnyozható kítiinteté-
sekrőI

2.$
(I) ,,Díszpolgóri cím'' adományozható annak
a mag)ar vag,, hilföldi dllampolgórsáý
személynet aki kiemelkedő munkájával a
lrerületben vagł országosan, illetve nemzet-
kô z i v i s zo nyl atb an áI t al áno s el i s mer é s t s z er -
zett, és ezzel a kertilet polgárai kôrében kjz-
me gbecsülésre tett szert, tovóbbá hozzój árult
Józ s efv ár o s fej l ő dé s éhe z, j ó hír nev é ne k
öregbítéséhez.

(2) A díjat évente egl szeméIy lwphatja.

(3) A díjjal az onlcormányzat oklevelet és
emléIaórgłat adományoz, amelynek leírósót
j elen rendelet melléklete tartalmazza.

(4) A Httintetésre érdemes személy elhaláIo-
zása esetén az (I) bekezdésbenmeghatáro-
zott díj posztumusz kitüntetésként is adomá-
nyozható, amely esetben annakónételére a
legkôzelebbi hozzótartozó j ogosult,

(5) Ktilönösen méltányos esetben a (2) be-
lrezdésben említett egll díjonfelüI évente még
ĺret díi adható.

3.$
,, Józs efvór o s i B ecsületker eszt,,

( I ),, Jó z s efv ár o s i B e c s iil e t lre r e s zt', e I nev e zĺ! -
síi kittintetés a Józsefváros érdelreben ki-
emelkedő tevélrenységet végző egész életműve
alapján elismerésre méltó maglar és küWldi
magánszemély részére adományozható.

(2) A díjat évente hórom személy lraphatja,
mely posztumusz kitüntetésként is adható.

(3) A kittłntetés megosztva is adomónyozható.

(4) A kituntetésre érdemes személy elhalólo-
zósa esetén a (2) bekezdésben említett három
díjon túlmenően egl posztumusz kitĺłntetés is
adomónyozható, amely esetben annak ótvéte-
lére a legkôzel ebbi hozzótartozó j ogosult.

Budapest Fővdros WII. keriilet ůízsefvdros
o n kormdnyzata KépvÍs elő-testiiletének

.../20 1 6. (...) önkormúnyzati rendelete
a lózsefvdrosban adomúnyozható kítiinteté-

sekről szlíllí
1 1/2006. (Iil. I 0.) önkormúnyzatí rendelet

mlídosítlisóról

2.$
(l) ,,Díszpolgźri cím'' adományozható annak
a maglar vagł küIft)ldi óllampolgársóý
személynet k(izösségnek, aH(k) Hemelkedő
munlrnjával a kerüIetben vagl orszógosan,
illene nemzetlrł)zi vis zonylatban áItaláno s
elismerést szerzett, és ezzel a lrerület polgá-
rąi kjrében lcözmegbecsiilésre tett szert, to-
v áb b ó ho zzáj ór ul t Józ s efv ór o s fej l ő dé s éhez,
j ó hírnev ének ar e gbíté s éhez.

(2) A kítiintettek szóma ěvente hat lehet"

(3) A díjjal az onlrormónyzat oklevelet és
emléktórgłat adományoz, amelynek leírósót
j elen rendelet melléklete tartalmazza.

(4) A kittintetésre érdemes személy elhalólo-
zósa esetén az (I) bekezdésben meghatáro-
zott díj posztumusz kitlłntetésként is adomó-
nyozható, amely esetben ąnnak ánételére a
le glĺözel ebb i hozzátartozó j o go sult.

ĺs
łęĺtłĺjąełn*

3.$
,, Józ s efv ár os i Becsiiletkere szt,,

( I ),, Jó z s efv ór o s i B e c s iil etlrer e s zt,' e I nev ez é -
síi Htťjntetés a Józsefváros érdekében ki-
emelkedő tevélrenységet végző egész életműve
alapjón elismerésre méltó mag/ar és küIftldi
magánszemély vagl Józs efvdros érdekében
kíemelkedő tevékenységet végző szervezet
r é s z ér e adomónyozható.

(2) A kítüntettek szóma évente hat lehet,
mely posztumusz kittintetésként is adható.

(3) A kittintetés megosztva is adomónyozható.

(4) A kitiintetésre érdemes személy elhąIólo-
zásaesetén@árołn
@ az(I) bekezdésben
meghatdrozott díj posztumusz Htiintetésként
is adományozható, amely esetben annak ót-
vételére a hozzótartozó i oęosult.

La/

crv,.
l/



(5) A díjjal emlélłárg jár, amelynek leírásót
jelen rendelet melléklete tartalmazza.

20. s (I) A rendeletben meghatórozott díjak
átadására minden évben ünnepélyes keretek
között lrcriil sor:

a.) A ,,Díszpolgźri cím'' esetében a Józsefvá-
rosi napok keretében a Képviselő-testület
óltal megjelah helyen és időpontban

b. ) Jó z s efv ór o s i B e c s ül e tlrer e s zt'' e s e t éb e n a
Józsefvórosi napok keretében a Képviselő-
testijlet áItaI es ban, I testtilet által

(5) A díjjal emléHárgł jár, amelynek leírósát
ezen rendelet melléklete tartalmazza.

20. s (1) A rendeletben meghatározott díjak
átadására minden évben ünnepélyes lreretek
kôzÓtt lrerüI sor:

a.) Á ,,Díszpolgári cím,' esetében a łezs#+
@ Képviselő-testület által
megielt)lt helyen és időpontban

b.),, Józsefvárosi Becsületlrereszt', esetében a
WKépviselő-

es

,/,ĺ,
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