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Előterjesztés
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2018. április 26-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 4. §-a a Katona József-díj, a 10/A. §-a pedig a Bozsó János-díj
adományozásának feltételeit tartalmazza. A jelenleg hatályos rendeleti szabályozás
értelmében a Katona József-díj a zeneművészet kivételével az egyes művészeti ágakban
folytatott kiemelkedő alkotó, tudományos, előadóművészi és művészetpártolói
tevékenységért, vagy teljesítményért adományozható. Javaslom, hogy a Katona József-díj
tekintetében a zeneművészet mellett a képzőművészet területe is szerepeljen a kivételek
körében. Ezzel egyidejűleg a Bozsó János-díjra vonatkozó szabályozást javaslom módosítani
annak érdekében, hogy ezt a díjat kifejezetten a képzőművészeti művészeti ágakban kifejtett
kiemelkedő alkotó, tudományos, szervező és művészetpártolói tevékenységért, vagy
teljesítményért adományozzuk a jövőben, amely hozzájárul városunk művészeti értékeinek
megőrzéséhez, gyarapításához és széles körű megismertetéséhez.
Javaslom továbbá, hogy a helyi rendelet 5. §-ában szabályozott Kodály Zoltán-díj esetében az
adományozás lehetőségét egészítsük ki a zeneművészet területén szervező tevékenységet
végző személyekkel.
A helyi rendelet 18. § (3) bekezdése meghatározza, hogy a kitüntetések mely alkalomból
kerülnek átadásra. E jogszabályi rendelkezés alapján a Kecskemét Szociális Ügyéért Díjat a
közgyűlés decemberi ülésén vehetik át a díjazottak, azonban javaslom, hogy az átadás a
Szociális Munka Napja alkalmából, a közgyűlés novemberi ülésén történjen.

2

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.

Részletes Indokolás
A rendelet-tervezet 1. és 2.§-aihoz
A Katona József-díj és a Bozsó János-díj adományozásának feltételeit tartalmazza, pontosan
meghatározva, hogy mely művészeti ágakban és milyen tevékenységet végző személy vagy
munkacsoport díjazására kerülhet sor.
A rendelet-tervezet 3. §-ához
A szakasz szövegcserés módosító rendelkezéseket tartalmaz, amely alapján a Kodály
Zoltán—díj adományozásának feltételei kiegészülnek a zeneművészet területén szervező
tevékenységet végző személlyel. Mindemellett a Kecskemét Szociális Ügyéért Díj
adományozása a közgyűlés decemberi ülése helyett a novemberi ülésen történik.
A rendelet-tervezet 4. §-ához
A szakasz átmeneti rendelkezést tartalmaz. A jelen módosító rendelet hatályba lépésére
figyelemmel az egyes önkormányzati díjak tekintetében a javaslattételre jogosultak
tájékoztatása a díj átadása előtt legalább 60 nap helyett az idei évben az adományozás előtt
legalább 55 nappal történik.
A rendelet-tervezet 5. §-ához
A szakasz hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.
Tisztelt Közgyűlés!
Kérem, hogy a helyi rendelet módosításával kapcsolatban előterjesztett javaslatomat
szíveskedjen megtárgyalni, és az abban foglaltakat elfogadni.
Kecskemét, 2018. április 3.

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester
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Rendelet-tervezet
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
……./2018. (.....) 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, valamint az
Értékmegőrzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. §
Katona József-díj
(1) A díj évente egy személy, vagy munkacsoport részére adományozható
a) a művészeti ágakban - a zeneművészet és a képzőművészet kivételével – folytatott
kiemelkedő alkotó, tudományos, előadóművészi, szervező, művészetpártolói
tevékenység, valamint teljesítmény, vagy
b) Katona József életművével összefüggő, kiemelkedő művészi, tudományos, pedagógiai
tevékenység
elismeréseként.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tárgyban az előterjesztést a közgyűlés kulturális
ügyekben feladat-és hatáskörrel rendelkező bizottsága készíti.”

2. §
A Rendelet 10/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10/A. §
Bozsó János-díj
(1) A díj évente egy személy, vagy munkacsoport részére a képzőművészeti művészeti
ágakban folytatott kiemelkedő alkotó, tudományos, szervező, művészetpártolói
tevékenységért vagy teljesítményért adományozható, amely hozzájárul városunk
művészeti értékeinek megőrzéséhez, gyarapításához és széles körű megismertetéséhez.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díj adományozására vonatkozó előterjesztést a
közgyűlés kulturális ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága készíti.”
3.§
A Rendelet 5. § a) pontjában a „valamint zenepedagógus elismeréseként adományozható, aki
huzamos ideig magas színvonalú művészi előadással, zeneművel, zenetudományi munkával,
illetőleg” szövegrész helyébe „a zeneművészet területén szervező tevékenységet végző
személy, valamint zenepedagógus elismeréseként adományozható, aki huzamos ideig magas
színvonalú művészi előadással, zeneművel, zenetudományi munkával, a zeneművészet
területén végzett szervező munkával, valamint ” szöveg, a 18. § (3) bekezdésében és a 18. §
(3) bekezdés f) pontjában a „decemberi” szövegrész helyébe a „novemberi” szövegrész lép.
4. §
A javaslattételre jogosultak rendelet 17. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatása a
2018. évben a díjátadás időpontja előtt legalább 55 nappal történik.
5. §
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 köre nem változik.
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 rendelet módosítása egyértelműen lehatárolja az egyes művészeti ágakban történő
önkormányzati díj adományozásának feltételeit.
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.
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