
6. melléklet 

A bizottságok által benyújtandó testületi előterjesztések 

1. Az SZMSZ-ben foglaltak alapján 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság (VEB) 

1. Tájékoztatás a Polgármester, az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági 

tagok vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás eredményéről. 

2. Tájékoztatás a Polgármester, az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági 

tagok esetében az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezés 

kivizsgálásának eredményéről. 

3. Tájékoztatás a Polgármester, az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági 

tagok esetében a méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezés kivizsgálásának 

eredményéről. 

4.
1
 Javaslat a Polgármester jutalmazására, a Polgármester végkielégítése kapcsán további 

háromhavi illetménynek megfelelő juttatás megállapítására, valamint - a Polgármester 

szabadságának és fegyelmi eljárásának kivételével - a Polgármester foglalkoztatási 

jogviszonyát érintő egyéb döntések meghozatalára. 

2. Az önkormányzati rendeletekben foglaltak alapján 

Gazdasági Bizottság 

   Előterjesztés tárgya  Rendelet címe  § száma 

 1.  Javaslat „Pro Architectura Újbuda” 

kitüntetés adományozására 

 A díszpolgárrá választásról, 

valamint a kerületi kitüntetések és 

elismerő címek adományozásáról 

szóló 36/2012. (VI. 6.) XI.ÖK 

rendelet 

 5. § (6) 

 2.  Javaslat „Újbuda kiváló vállalkozója, 

kiváló iparosa” cím adományozására 

 A díszpolgárrá választásról, 

valamint a kerületi kitüntetések és 

elismerő címek adományozásáról 

szóló 36/2012. (VI. 6.) XI.ÖK 

rendelet 

 17. § (6) 

Környezet- és Klímavédelmi Bizottság
2
 

   Előterjesztés tárgya  Rendelet címe  § száma 

 1.
3
  Javaslat „Újbuda 

környezetének védelméért” 

cím adományozására  

 A díszpolgárrá választásról, 

valamint a kerületi kitüntetések és 

elismerő címek adományozásáról 

szóló 36/2012. (VI. 6.) XI.ÖK 

rendelet 

 12/A. § (6) 

                                                 
1
 Beiktatta: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I. 28.) 

önkormányzati rendelete 13. §. Módosította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-

testülete 22/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete 11. § (3) am). 
2
 Beiktatta: 42/2020. (X. 19.) XI.ÖK rendelet 10. §. Hatályos: 2020. XI. 1-től. 

3
 Beiktatta: 42/2020. (X. 19.) XI.ÖK rendelet 10. §. Hatályos: 2020. XI. 1-től. 



Kulturális és Köznevelési Bizottság 

   Előterjesztés tárgya  Rendelet címe  § száma 

 1.  Javaslat „Pro Cultura Újbuda” 

kitüntetés adományozására  

 A díszpolgárrá választásról, 

valamint a kerületi kitüntetések és 

elismerő címek adományozásáról 

szóló 36/2012. (VI. 6.) XI.ÖK 

rendelet 

 4. § (6) 

 2.  Javaslat „Újbuda Mesterpedagógusa” 

cím adományozására 

 A díszpolgárrá választásról, 

valamint a kerületi kitüntetések és 

elismerő címek adományozásáról 

szóló 36/2012. (VI. 6.) XI.ÖK 

rendelet 

 9. § (6) 

Szociális és Egészségügyi Bizottság 

   Előterjesztés tárgya  Rendelet címe  § száma 

 1.
4
  A polgármester átruházott hatáskörben 

hozott döntései elleni fellebbezések 

 A rászorult személyek 

támogatásáról szóló 10/2015. (II. 

25.) XI.ÖK rendelet 

 2. § (1) 

 2.
5
  Személyi térítési díjak  A személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról szóló 

52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK 

rendelet 

 7. § (1) 

 3.  Javaslat „Pro Medicina Újbuda” 

kitüntetés adományozására 

 

 A díszpolgárrá választásról, 

valamint a kerületi kitüntetések és 

elismerő címek adományozásáról 

szóló 36/2012. (VI. 6.) XI.ÖK 

rendelet  

 6. § (6) 

 4.  Javaslat „Újbuda időseiért” elismerő 

cím adományozására 

 A díszpolgárrá választásról, 

valamint a kerületi kitüntetések és 

elismerő címek adományozásáról 

szóló 36/2012. (VI. 6.) XI.ÖK 

rendelet 

 12. § (6) 

 

                                                 
4
 Módosította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2016. (VI. 28.) 

önkormányzati rendelete 11. §. 
5
 Megállapította: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2018. (I. 23.) 

önkormányzati rendelete 6. §. Hatályos: 2018. I. 24-től. 


