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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Az I. kerület a XX. század világháborúi által talán leginkább sújtott budapesti kerület
volt, amelynek területén ma is éles lő- és robbanószerek ezrei pihennek a földben.
Kerületünkben hagyomány a szolgálati jogviszonyban állók elismerése, akik életüket és
egészségüket teszik kockára a kerület lakóinak biztonsága érdekében. Erre tekintettel
kérem a Képviselő-testület hozzájárulását egy új kerületi díj, a Budavári Szent Borbála
Díj létrehozásához. Szent Borbála a tűzszerészek védőszentje, ezért ezen elismerést
elsősorban a kerületünkben dolgozó tűzszerészek és intézményeik díjazására javaslom.
A fentieken túl a Budavári Szent Flórián Díj adományozására javaslatot tevők körét
illetően a „Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Eszak-Budai Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége” szövegrész helyett a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szervének illetékes katasztrófavédelmi kirendeltsége” szöveg szerepeltetése indokolt.

tekintettel arra, hogy a jövőben a hatáskör címzettjének esetleges megváltozásával nem
kell majd a rendeletet módosítani.
A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
tárgyalja meg, és a csatolt rendelettervezetet fogadja el.

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés
1. melléklete szerint megalkotja a Budavári helyi kitüntetések alapításáról és
adományozásuk rendjéről szóló 10/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló .../2020. (...) önkormányzati rendeletet.

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE

1. melléklet:

rendelettervezet

2. melléklet:

előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 17. §-a alapján

3. melléklet:

indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.
§-a alapján

1. melléklet
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (...) önkormányzati rendelete
a Budavári helyi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2018.
(V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és
zászlajának használatától, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Budavári helyi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2018. (V. 25.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kitüntetési rendelet) 1. § (2) bekezdés b) pontja a
következő bg) alponttal egészül ki:
(1) bekezdésbenfoglaltak elismerésére a Képviselő-testület az alábbi helyi kitüntetéseket alapítja:
b) Kitüntető díj:)

,,bg) Budavári Szent Borbála Díj”

2. § A Kitüntetési rendelet a következő VIII/A. Fejezettel egészül ki:
„VIII/A. Fejezet
A „Budavári Szent Borbála Díj”

20/A. § (1) A „Budavári Szent Borbála Díj” a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és
Hadihajós Ezred kötelékébe tartozó vagy ezen ezred állományában korábban szolgálatot teljesítő
azon katonáknak adományozható, akik tűzszerész készenléti szolgálatban, lőszerek és
robbanószerek felkutatásában, hatástalanításában és megsemmisítésében vagy vízi
aknamentesítésben vettek részt, és ezzel hozzájárultak az I. kerület és lakóinak biztonságához.
(2) A Budavári Szent Borbála Díjból évente egy adományozható.
(3) A Budavári Szent Borbála Díj adományozására e rendelet 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjában
foglaltakon kívül javaslatot tehet a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred
mindenkori parancsnoka és parancsnokhelyettese.
(4) A Budavári Szent Borbála Díj a tűzszerészek napján, szeptember 28-án kerül adományozásra.
Ha az adományozás e napon nem lehetséges, a Képviselő-testület más alkalmas napot is
megállapíthat a díj átadására.

20/B. § (1) A Budavári Szent Borbála Díj adományozása során díszoklevél és pénzjutalom jár.

(2) A Budavári Szent Borbála Díjjal járó pénzjutalom összege bruttó 500.000 forint.”

3. § A Kitüntetési rendelet 18. § (3) bekezdésében a „Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Észak-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége”
szövegrész helyébe a
„hivatásos
katasztrófavédelmi szerv területi szervének illetékes katasztrófavédelmi kirendeltsége” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2020. október 22.

Váradiné Naszály! Márta
polgármester

dr. Tarjányi Tamás
jegyző

2. melléklet
Hatásvizsgálat

A rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendeletmódosítás
célja olyan szolgálati jogviszonyban állók elismerése, akik életüket és egészségüket teszik
kockára a kerület lakóinak biztonsága érdekében. A Budavári Szent Borbála Díjjal járó
pénzjutalom összege bruttó 500.000 forint.

A rendeletmódosítás környezeti és egészségi következményei: A rendeletmódosításnak
környezeti és egészségi következménye nincs.

A rendeletmódosítás adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendeletmódosítás
hatályba lépésével az adminisztratív terhek változása nem jelentős.

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: A
rendeletmódosítás célja a kerületünkben dolgozó tűzszerészek és intézményeik
munkájának elismerése.

A rendeletmódosítás alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.

3. melléklet
Általános indokolás
Az I. kerület a XX. század világháborúi által talán leginkább sújtott budapesti kerület
volt, amelynek területén ma is éles lő- és robbanószerek ezrei pihennek a földben. A
rendeletmódosítás célja a kerületünkben dolgozó tűzszerészek és intézményeik
munkájának elismerése.
Részletes indokolás

Indokolás az 1. §-hoz: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete által
alapított kitüntető díjak körét egy további díjjal egészíti ki.

Indokolás a 2. §-hoz: A Budavári Szent Borbála Díjjal kapcsolatos részletszabályokat állapít meg.

Indokolás a 3. §-hoz: A Budavári Szent Flórián Díj adományozására javaslatot tevők
körét illetően szövegcserés módosító rendelkezést tartalmaz.

Indokolás a 4. §-hoz: A rendelet hatályba lépésének dátumát szabályozza.

A javasolt szabályozás európai uniós jogból eredő kötelezettséget nem érint.

Tekintettel arra, hogy a fentiek alapján a rendeletmódosítás jelentős társadalmi, gazdasági,
költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló
hatása nem kimutatható, az indokolást a Nemzeti Jogszabálytárban nem kell közzétenni.

