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Kecskemét Megyei Jogú Város  
Polgármestere   

 
ügyiratszám: 3604-1/2015.  
 

 
Előterjesztés  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése  
2015. február 19-i ülésére 

 
 

Tárgy: A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és 
adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 
 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
A közgyűlés a városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és 
adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: helyi 
rendelet) kitüntetéseket és elismerő címeket alapított, valamint díszoklevél és pénzjutalom 
adományozásáról döntött a nyugdíjas pedagógusok részére.  
 
A helyi rendelet 18. § (3) bekezdése meghatározza, hogy a díjak, a 26. §-a a kitüntető címek, 
a 35. § (5) bekezdése pedig az elismerő címek mely alkalomból kerülnek átadásra.  
 
E jogszabályi rendelkezések célszerűségi felülvizsgálata alapján javaslom, hogy a Kecskemét 
Városért Egészségügyi Díjat, valamint az elismerő címeket a Hírös Hét Fesztivál helyett a 
közgyűlés májusi ülésén, a Város Kulcsa kitüntetést a Hírös Hét Fesztivál helyett a kitüntető 
címekhez hasonlóan a Város Napja alkalmából, a Kecskemét Sportjáért Díjat pedig a 
Kecskemét Város Sportnapja helyett szintén a közgyűlés májusi ülésén adjuk át a jövőben.  
 
Az Év Kecskeméti Tűzoltója elismerő cím adományozására jelenleg kétévente kerül sor, 
azonban elvégzett munkájuk jelentőségére tekintettel javaslom az elismerés évente történő 
átadását. 
 
E módosításokat követően a kitüntetések és elismerő címek átadása a következőképpen 
alakul: 

 
 

A Város Napja alkalmából: 
 
kitüntető címek (Kecskemét Város Díszpolgára, Kecskemét Város Tiszteletbeli Polgára, 
Pro Urbe) és a Város Kulcsa kitüntetés évenként egymást váltva 
Kada Elek-díj 
Katona József-díj 
Kodály Zoltán-díj 
Tóth László-díj (2 évente) 
Bozsó János-díj 
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A közgyűlés májusi ülésén: 
 
Kecskemét Városért Oktatási Díj 
Kecskemét Közművelődéséért Díj 

Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj 
Kecskemét Ifjúságáért Díj 
Ifjúság a Közösségért Díj 
Kecskemét Városért Egészségügyi Díj 
Kecskemét Sportjáért Díj 

   elismerő címek („Az Év Kecskeméti Rendőre”, „Az Év Kecskeméti Köztisztviselője”, „Az 
Év Kecskeméti Tűzoltója”, valamint 2 évente „Az Év Kecskeméti Büntetés-végrehajtási 
Intézeti Dolgozója”) 

 
 

A Hírös Hét Fesztivál keretében: 
Kecskemét Város Környezetvédelméért Díj 
Év Kecskeméti Mestere Díj 
Kecskemét Gazdasági Fejlődéséért Díj 
egymást váltva: Mészöly Gyula-díj, Mathiász János-díj 

 
A Szociális Munka Napja alkalmából, a közgyűlés decemberi ülésén: 
Kecskemét Szociális Ügyéért Díj 

 
 
 
 

Részletes Indokolás 
 

A rendelet-tervezet 1. 2. és 3. §-aihoz 
 

A rendelet-tervezet elfogadása esetén a Kecskemét Városért Egészségügyi Díj, valamint az 
elismerő címek adományozására a Hírös Hét Fesztivál helyett a közgyűlés májusi ülésén kerül 
sor.  
 
Tekintettel arra, hogy a közgyűlés májusi ülésén nem csak az oktatáshoz kapcsolódó díjakat 
adományozzuk, célszerű a „Pedagógusnap alkalmából” megfogalmazás helyett a közgyűlés 
májusi ülését megjelölni az átadás időpontjaként.  
 
A Kecskemét Sportjáért Díj átadása a Kecskemét Város Sportnapja helyett szintén a 
közgyűlés májusi ülésén történik. A Város Kulcsa kitüntetést a Hírös Hét Fesztivál helyett -a 
kitüntető címekhez hasonlóan- a Város Napján adományozzuk a kitüntetett részére.  

 
A hely rendelet 33. § (2) bekezdése, mely szerint Az Év Kecskeméti Tűzoltója elismerő cím 
és Az Év Kecskeméti Büntetés-végrehajtási Intézeti Dolgozója elismerő cím 2011-től 
kezdődően egymást váltva kerülnek átadásra, hatályát veszti. Az egyértelmű szabályozás 
érdekében szükséges azonban arról rendelkezni, hogy Az Év Kecskeméti Büntetés-
végrehajtási Intézeti Dolgozója elismerő cím átadására 2012. óta változatlanul 2 évente kerül 
sor. 
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A rendelet-tervezet 4. §-ához 
 
A szakasz hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezést tartalmaz.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglaltaknak megfelelően 
elkészült a rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata, amelyet az előterjesztés melléklete 
tartalmaz. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Kérem, hogy a helyi rendelet módosításával kapcsolatban előterjesztett javaslatomat 
szíveskedjen megtárgyalni, és az abban foglaltakat elfogadni.  
 
Kecskemét, 2015. január 20. 

                                                                      
                                    

                          
 
 

                               Szemereyné Pataki Klaudia                         
                         polgármester   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendelet-tervezet 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

……./2015. (.....) önkormányzati rendelete 
a városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról 

szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § 
(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés 
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontja 
alapján a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:   
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1. § 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a városi kitüntetések, 
elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18. § (3) bekezdés b) pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
 
„b) A közgyűlés májusi ülésén: 
 
   ba) Kecskemét Városért Oktatási Díj 

bb) Kecskemét Közművelődéséért Díj, 
bc) Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj, 
bd) Kecskemét Ifjúságáért Díj. 

   be) Ifjúság a Közösségért Díj 
   bf) Kecskemét Városért Egészségügyi Díj 
   bg) Kecskemét Sportjáért Díj” 
 
 

2. § 
A Rendelet 18. § (3) bekezdésében a „Pedagógus Naphoz legközelebb eső Közgyűlésen, 
Kecskemét Város Sportnapja alkalmából (minden év júniusának második hétvégéje)” 
szövegrész helyébe a „a Közgyűlés májusi ülésén” szöveg, a 26. § (3) bekezdésében a „Hírös 
Hét Fesztivál nyitóünnepségén” szövegrész helyébe a „Város Napja alkalmából” szöveg, a 31. 
§-ban a „kétévente” szövegrész helyébe az „évente” szöveg, a 31/A. §-ban „kétévente” 
szövegrész helyébe a „2012. évtől kezdődően kétévente” szöveg, a 35. § (5) bekezdésében a 
„Közgyűlésen kell átadni a Hírös Hét Fesztivál keretében” szövegrész helyébe a „Közgyűlés 
májusi ülésén kell átadni” szöveg lép. 

 
3. § 

Hatályát veszti a Rendelet  
 
a) 18. § (2) bekezdése, 
 
b) 18. § (3) bekezdés c) pont cc) alpontja, 
 
c) 18. § (3) bekezdés d) pontja,  
 
d) 33. § (2) bekezdése. 

 
4. § 

 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról 

szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosításához 
 

 
1. Társadalmi hatások 

 
A rendelet megalkotásának társadalmi hatásai nincsenek, a rendeletben meghatározott 
kitüntetések, elismerő címek és az adományozás feltételei nem változnak. 
 
2. Gazdasági, költségvetési hatások 
 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának nincs gazdasági, költségvetési hatása. 
 
3. Környezeti és egészségügyi következmények 
 
A rendelet módosításának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye 
nincs. 
 
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
Az adminisztratív terhekben változás nem várható. 
 
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
 
Az egyes kitüntetések, elismerő címek átadásának időpontja célszerűségi okokból változik.  
 
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
nem változnak, azok rendelkezésre állnak.  


