
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

22/2021. (VI.3.) önkormányzati rendelete a Kecskemét Szociális Ügyéért Díj, a 

Kecskemét Városért Egészségügyi Díj, a Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos 

Életéért Díj, a Kecskemét Közművelődéséért Díj, Az Év Kecskeméti Városrendésze 

elismerő cím és Az Év Kecskeméti Polgárőre elismerő cím 2021. évi adományozásának 

eltérő szabályairól    

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 

veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre 

figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlése hatáskörében eljárva, a Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

 

1. § 

Az egészségügyi, a szociális, a közrend, közbiztonság területén tevékenységet végzőknek a 

koronavírus-járvány okozta válsághelyzetben kifejtett áldozatos munkájára, a beérkezett 

kitüntetési javaslatok magas számára és indokoltságára tekintettel Kecskemét Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének a városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél 

alapításáról és adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelete 6. §-ában 

szabályozott Kecskemét Szociális Ügyéért Díj 2021-ben kettő helyett öt személynek vagy 

munkacsoportnak adományozható, a 7. §-ában szabályozott Kecskemét Városért Egészségügyi 

Díj 2021-ben kettő helyett hét személynek vagy munkacsoportnak adományozható, a 9. §-ában 

szabályozott Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj, a 10. §-ában 

szabályozott Kecskemét Közművelődéséért Díj és a 32/A. §-ában szabályozott Az Év 

Kecskeméti Városrendésze elismerő cím 2021-ben egy helyett kettő személynek vagy 

munkacsoportnak adományozható és a 31/B. §-ában szabályozott Az Év Kecskeméti Polgárőre 

elismerő cím 2021-ben egy helyett három személynek adományozható. 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az 1.§-ban meghatározott díjak és 

elismerő címek átadását követő napon hatályát veszti. 

 

 

Dr. Mayer Endre sk.                                                  Szemereyné Pataki Klaudia sk. 

        jegyző                                                                           polgármester 

 

 



Záradék: 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 

kifüggesztéssel megtörtént. 

 

Kecskemét, 2021. június 3. 

 

 

 

         Dr. Mayer Endre sk. 

                  jegyző 

 


