
 

 
                   Budapest  Főváros  XVII. kerület  Rákosmente 
                                                 Polgármestere 
 

         
 

 Előterjesztés száma: 152/2011/06.09. 
 
                                                                       A rendeletalkotási javaslat elfogadásához 
                                                                       az SzMSz 52. § (2) bekezdésének a) pontja 
                                                                       alapján minősített többség szükséges. 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 
 
Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a városrészi 
díjak alapításáról és adományozásáról szóló 51/2001. (IX. 27.) rendelete módosítására 
 
 
Készítette:  
 
Serfőző Rozália művelődési ügyintéző s.k. 
Művelődési és Sport Csoport 
 
 
Egyeztetve:  
 
Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó irodavezető s.k. 
Oktatási, Művelődési és Sport Iroda 
 
 
Törvényességi szempontból ellenőrizte: 
 
Dr. Dombóvári Csaba aljegyző s.k. 
 
 
Illetékes bizottság:  
 
Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és Etikai Bizottság, Rákosmenti Erőforrás Bizottság 
 
 
Javasolt meghívott: ― 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának a városrészi díjak 
alapításáról és adományozásáról szóló, többször módosított 51/2001. (IX. 27.) rendelete  
(a továbbiakban: Ör.) szabályozza a városrészi díjak adományozásának rendjét. 

 
Az Ör. 6. § (1) bekezdés a) – f) pontjai rendelkeznek az elismerő címek adományozásának 
átadási időpontjairól. Az Ör. a „Rákoskertért” Díjra vonatkozóan 2012-től kezdődően Wass 
Albert erdélyi író, költő (1908. január 8. – 1998. február 17.) halálának évfordulójához 
kötődően a februári Wass Albert-emléknapot határozta meg az átadás időpontjának.  
 
Az Ör. 3. § (2) bekezdése alapján az elismerő címre javaslatot tenni minden év március 1. 
napjáig lehet. 
 
Mivel a jövő évtől kezdődően a „Rákoskertért” Díj átadása a javaslattételi határidőt 
megelőző időpontra esik, indokolt hogy a rendelet a „Rákoskertért” Díjra vonatkozóan a fent 
megjelölt időponttól eltérő javaslattételi határidőt szabjon meg. Javaslom tehát, hogy a 
„Rákoskertért” Díjra leadandó javaslatok beadási határideje az adományozás évét megelőző 
év szeptember 30. napja legyen.  
 
Mivel a díjátadás jövő évi időpontja mindössze 5 hónap múlva esedékes, a kitüntetés 
adományozási időpontjának megváltozására tekintettel – a rákoskerti önkormányzati 
képviselőkkel egyetértésben – javaslom, hogy a Képviselő-testület a 2011. évben ne 
adományozzon „Rákoskertért” Díjat. 
 
A fentiek alapján a következő rendeletalkotási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-
testület elé: 
 

RENDELETALKOTÁSI  JAVASLAT 
 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotja Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-
testületének ..../2011. (….. …..) önkormányzati rendeletét a városrészi díjak alapításáról és 
adományozásáról szóló 51/2001. (IX. 27.) rendelet módosításáról. 

 
 

 
Budapest, 2011. június 6. 
 
 

       Riz Levente  
      polgármester 
                                                     helyett: 
                                              Fohsz Tivadar s.k. 
                                                alpolgármester 

Az előterjesztés melléklete:  
1. sz. melléklet: rendelettervezet 
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1. sz. melléklet 
 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2011. (... ...) önkormányzati rendelete  

a városrészi díjak alapításáról és adományozásáról szóló  
51/2001. (IX. 27.) rendelet módosításáról 

 
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alkotmány 44/A § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a 
városrészi díjak alapításáról és adományozásáról szóló 51/2001. (IX. 27.) önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az elismerő címre javaslatot tenni minden év március 1. napjáig lehet, kivéve a 
         „Rákoskertért” Díj esetében, amelyre az adományozás évét megelőző év szeptember  
         30. napjáig lehet javaslatot tenni.” 
 
                                                                           2.   § 
 
A rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„f) „Rákoskertért” Díj: minden évben Wass Albert halálának februári emléknapján (2011-ben 
a díj adományozására nem kerül sor). 
 
                                                                          3.   § 
 
E rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba, s 2011. július 2. napján hatályát veszti. 

 
 

Budapest, 2011. június 23. 
 
 
 

                          Dr. Rúzsa Ágnes                                                                Riz Levente 
                             jegyző                                                                       polgármester 

 
 
A rendelet kihirdetve: 
 
 
Budapest, 2011. ……………………….. 

 
                          Dr. Rúzsa Ágnes 

                                         jegyző 
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