
 
 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
5/2015. (II.19.) 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: 
 

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. 

 
 

Kecskemét, 2015. február 19. 
 
 
 
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, 2015. február 19. 
 
 

 Dr. Határ Mária sk. 
            jegyző 

 
 
 
 


