
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
25/2014. (XII.18.) 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, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a 
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság, valamint a Városüzemeltetési Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A Rendelet 18. § (3) bekezdése az alábbi f) ponttal egészül ki: 
 
„f) Szociális Munka Napja alkalmából, a közgyűlés decemberi ülésén: 
fa) Kecskemét Szociális Ügyéért Díj” 
 

2. § 
 

A Rendelet 35. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(3) Az elismerő cím adományozására vonatkozó javaslatot az átadás időpontja előtt 
legalább 40 nappal az előterjesztést készítő bizottság elnökéhez, Az Év Kecskeméti 
Köztisztviselője elismerő cím esetében a polgármesterhez kell benyújtani.” 
 

3. § 
 

A Rendelet 39. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„39. § 

A 38. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feltételek megléte esetén adományozható: 
a) arany díszoklevél annak, aki oklevelét 50 éve, 
b) gyémánt díszoklevél annak, aki oklevelét 60 éve, 
c) vas díszoklevél annak, aki oklevelét 65 éve, 
d) rubin díszoklevél annak, aki oklevelét 70 éve  
szerezte.” 

 
4. § 

 
A Rendelet 40. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
„(3) A pénzjutalom összege   
a) aranyoklevél esetén 70.000,- Ft., 
b) gyémántoklevél esetén 80.000,- Ft., 
c) vasoklevél esetén 90.000,. Ft., 
d) rubinoklevél esetén 100.000,- Ft,  
amely az általános szabályok szerint adóköteles.” 

 
 
 



5. § 
 

A Rendelet 3. §-ában az „előterjesztő Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere” 
szövegrész helyébe „előterjesztést a Közgyűlés városrendezési és városüzemeltetési 
ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága készíti” szöveg, a 8. §-ában az 
„oktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési” szöveg, a 9. §-ában az „oktatási” szövegrész 
helyébe a „költségvetést érintő” szöveg, a 15. §-ában a „mezőgazdasági” szövegrész 
helyébe a „városrendezési és városüzemeltetési” szöveg, a 18. § (3) bekezdésében a 
„rendezvénysorozat és” szövegrész helyébe a „rendezvénysorozat, a Szociális Munka Napja 
alkalmából, a közgyűlés decemberi ülése, valamint” szöveg, a 30. §-ában a „polgármester” 
szövegrész helyébe a „Közgyűlés városrendezési és városüzemeltetési ügyekben feladat- és 
hatáskörrel rendelkező bizottsága” szöveg, a 31. §-ában a „polgármester” szövegrész 
helyébe a „Közgyűlés városrendezési és városüzemeltetési ügyekben feladat- és hatáskörrel 
rendelkező bizottsága” szöveg, a 31/A. §-ában a „polgármester” szövegrész helyébe a 
„Közgyűlés városrendezési és városüzemeltetési ügyekben feladat- és hatáskörrel 
rendelkező bizottsága” szöveg, a 38. § (1) bekezdésében az „oktatási” szövegrész helyébe a 
„köznevelési” szöveg, a 41. § (1) bekezdésében az „oktatási” szövegrész helyébe a 
„köznevelési” szöveg lép. 

 
6. § 

 
Hatályát veszti a Rendelet  
 
a) 3. §-ában „a Közgyűlés állandó bizottságainak véleményezését követően” szövegrész, 
 
b) 17. § (1) bekezdésében „és a polgármester” szövegrész, 
 
c) 17. § (3) bekezdésében „a Kada Elek-díj esetében a polgármesternek” szövegrész, 
 
d) 17. § (5) bekezdésében „a polgármester vagy” szövegrész, 
 
e) 18. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontja. 

 
7. § 

 
Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
 
Kecskemét, 2014. december 18. 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia sk.  Dr. Határ Mária sk. 
 polgármester jegyző 
 
 
ZÁRADÉK: 
 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kecskemét, 2014. december 18.         
 

       Dr. Határ Mária sk. 
                       jegyző 


