
 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városüzemeltetési Bizottság 

 

2014. december 16-án 

tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és 

adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Az előterjesztést készítette: Dr. Orbánné Veres Ildikó osztályvezető 

      Képviselőtestületi Osztály  

Kezelési megjegyzés: Határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: Közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:  
 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  

Jogi és Ügyrendi Bizottság  .../2014 (XII.16.) JÜB sz. határozat 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság ……/2014. (XII.16.) VPB sz. határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 
 

 

 

 

                                                                                Dr. Határ Mária 

                                                                                      jegyző                           



Kecskemét Megyei Jogú Város  

   Polgármestere 

 

Ügyiratszám: 40270-4/2014. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Városüzemeltetési Bizottság 

2014. december 16-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és 

adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 6.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban 

készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és véleményezni szíveskedjen. 

Kecskemét, 2014. november 20. 

 

 

   Szemereyné Pataki Klaudia 

           polgármester  

 

 

  

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

……./2014. (XII. 16.) VüB. számú határozat 

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

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

A Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia 40270-4/2014. 

számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A Bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a Közgyűlés számára 

elfogadásra javasolja. 

 

 

 

 

 

 



 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2014. december 18-án 

tartandó ülésére 

 

Tárgy: A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és 

adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 

     

 

Az előterjesztést készítette: Dr. Orbánné Veres Ildikó 

                                                Képviselőtestületi Osztály vezetője 

 

Kezelési megjegyzés: Rendelet-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Melléklet: Hatásvizsgálati lap 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
Jogi és Ügyrendi Bizottság        /2014. (XII. 16.) JÜB sz. hat.  

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság     /2014. (XII.16.) VPB sz. hat.     

Városüzemeltetési Bizottság                   /2014. (XII.16.) VüB sz. hat. 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



Kecskemét Megyei Jogú Város  

Polgármestere   

 

ügyiratszám: 40270-1/2014.  

 

 

 

 

Előterjesztés  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

2014. december 18-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 módosítására 

teszek javaslatot, az alábbiakban kifejtett indokok alapján: 

 

Általános Indokolás 
 

A helyi rendelet 18. § (3) bekezdése meghatározza, hogy a kitüntetések mely alkalomból 

kerülnek átadásra. E jogszabályi rendelkezés alapján a Kecskemét Szociális Ügyéért Díjat –

más díjakkal együtt - a Hírös Hét Fesztivál keretében vehetik át a díjazottak, azonban 

javaslom, hogy az átadás a Szociális Munka Napja alkalmából, a közgyűlés decemberi ülésén 

történjen. 

 

A "Szociális Munka Napja" az International Federation of Social Workers (Szociális 

Munkások Nemzetközi Szövetsége) nevéhez kötődik. A szervezet jelenleg 77 országban 

rendelkezik tagszervezetekkel. A szövetség 1997-ben jelölte meg november 12-ét a szociális 

munka napjaként, amely minden évben jó alkalommal szolgál arra, hogy a szakterület felhívja 

a közvélemény figyelmét azokra, akik az elesettekért dolgoznak. Hazánkban tizenhárom éve 

köszöntik ebből az alkalomból a szakterület dolgozóit.  

 

Javaslom továbbá, hogy a közgyűlés által alapított Kada Elek-díj és az Év Kecskeméti 

Mestere Díj, valamint az Év Kecskeméti Rendőre, az Év Kecskeméti Tűzoltója, az Év 

Kecskeméti Büntetés-végrehajtási Intézeti Dolgozója elismerő címek vonatkozásában az 

előterjesztést a jövőben a Városüzemeltetési Bizottság, a Kecskemét Felsőoktatásáért és 

Tudományos Életéért Díj tekintetében pedig a Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság készítse. 

 

 

 

 



Részletes Indokolás 
 

 

 

A rendelet-tervezet 1. §-ához 

 

A Kecskemét Szociális Ügyéért Díj adományozása a Hírös Hét Fesztivál helyett a Szociális 

Munka Napja alkalmából, a közgyűlés decemberi ülésén történik.  

 

 

 

A rendelet-tervezet 2. §-ához 

 

A szakasz a helyi rendelet 35. § (3) bekezdésének módosításáról rendelkezik, hogy az 

általános indokolásban hivatkozott elismerő címek tekintetében a javaslatokat kihez kell 

benyújtani. 

 

 

 

A rendelet-tervezet 3. és 4. §-aihoz 

 

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet 36. § (2) bekezdése 

taxatíve rögzíti a jogszabályban alkalmazandó szerkezeti egységek körét, amelynek 

megfelelően a szakaszt és a bekezdést pontokra kell tagolni, a helyi rendelet 39. és 40. §-aiban 

alkalmazott francia bekezdés nem megfelelő. Jelen módosítás technikai jellegű, a szabályozás 

tartalma nem változik. 

 

 

 

 

A rendelet-tervezet 5. és 6. §-aihoz 

 

E két szakasz szövegcserés módosító, valamint hatályon kívül helyező rendelkezéseket 

tartalmaz, az általános indokolásban írtakra figyelemmel. Mindemellett szövegpontosításra 

van szükség, tekintettel arra, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II. 14.) önkormányzati rendelete szerint az érintett bizottság nem „oktatási”, hanem 

„köznevelési” feladatokban jár el.   

 

 

 

A rendelet-tervezet 7. §-ához 

 

A szakasz hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezést tartalmaz. A hatályba lépésre a 

közgyűlés jelen ülésén tárgyalt, SZMSZ-t módosító rendelettel megegyezően 2015. január 1-

jén kerül sor. 

 

 

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, 2014. november 20. 

                                                                      

                                    

                          

 

 

                               Szemereyné Pataki Klaudia                         

                         polgármester   

 

 

 



Rendelet-tervezet 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

……./2014. (.....) 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. 

 

 

 



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 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 

 

A Szociális Munka Napja méltó keretet biztosít a szociális területen dolgozók köszöntésére és 

ezzel egyidejűleg a Kecskemét Szociális Ügyéért Díj átadására. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 


