
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
4/2018. (IV.26.) 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. 
 
 
 



 
(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. 

 
 

Kecskemét, 2018. április 26. 
 
 
 
 
Szemereyné Pataki Klaudia     Dr. Határ Mária 
 polgármester             jegyző 
 
 

 
ZÁRADÉK: 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel megtörtént. 
 
 
Kecskemét, 2018. április 26. 

 

 
           Dr. Határ Mária 
                   jegyző 


