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Kecskemét Megyei Jogú Város  

Alpolgármestere   

 

ügyiratszám:18993-2/2018.  

 

 

 

 

Előterjesztés  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

2018. szeptember 13-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 
 

1.) A közgyűlés az 59/2015. (III.26.) számú határozatában úgy döntött, hogy Kecskemét 

Megyei Jogú Város közigazgatási területén a várakozási (parkolási) közszolgáltatást 2015. 

július 1. napjától általános jogutódként a Kecskeméti Közterület-felügyelet látja el akként, 

hogy a feladatellátással érintett szervezeti egység kiválik a Piac- és Vásárigazgatóságból és 

beolvad a Kecskeméti Közterület-felügyeletbe. Ezzel egyidejűleg az intézmény elnevezése 

Kecskeméti Városrendészetre módosult.  

 

A Kecskeméti Városrendészet munkatársai városunk közrendjének, közbiztonságának és 

köztisztaságának védelme érdekében végzik tevékenységüket. Javaslom, hogy a helyi rendelet 

módosításával teremtsük meg annak lehetőségét, hogy a Kecskeméti Rendőrkapitányság. a 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltsége Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága, a Bács-Kiskun Megyei 

Büntetés-végrehajtási Intézet és Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

munkatársaihoz hasonlóan a Kecskeméti Városrendészet munkatársai is elismerő címben 

részesülhessenek kimagasló teljesítményük alapján.  

 

2.) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény a „társadalmi szervezet” megnevezés helyett 

a „civil szervezet” elnevezést vezette be. Javaslom a fogalom átvezetését a helyi rendelet 

normaszövegében is.  

Részletes Indokolás 
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A rendelet-tervezet 1.§, 3. § és 4.§-aihoz 

 

A helyi rendeletben felsorolt elismerő címek köre kiegészül „Az Év Kecskeméti 

Városrendésze” elismerő címmel, mindemellett az adományozásra vonatkozó konkrét 

szabályozás is meghatározásra kerül a rendelet-tervezetben. A tervezet lehetőséget ad továbbá 

arra, hogy az új elismerő címre javaslatot tegyen a Kecskeméti Városrendészet 

intézményvezetője is.  

 

 

A rendelet-tervezet 2. § és 5. §-aihoz 

 

A szakaszok módosító rendelkezéseket tartalmaznak, a „társadalmi szervezet” megnevezés 

helyett a „civil szervezet” elnevezést vezetik be a helyi rendeletben. Egyértelműen 

meghatározásra kerül továbbá a javaslattételre jogosultak köre.  

 

 

A rendelet-tervezet 6. §-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. augusztus 31. 

                                                                      

                                    

                          

 

 

                               Dr. Szeberényi Gyula Tamás                         

                        alpolgármester   

 

 

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, 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. pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 
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Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.1. 

pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városrendezési és Városüzemeltetési 

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 rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § c) pontja az alábbi ce) alponttal 

egészül ki: 

 

„ce) Az Év Kecskeméti Városrendésze” 

 

2.§ 

 

A Rendelet 25. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„b) a díjjal elismerhető tevékenység körében működő kecskeméti intézmények vezetői, 

gazdasági társaságok vezetői, szakmai és tudományos szervezetek, más civil szervezetek, 

kamarák, továbbá az egyházak,” 

 

3. § 

 

A Rendelet az alábbi 32/A. §-al egészül ki: 

„32/A. § 

Az Év Kecskeméti Városrendésze 

Az Év Kecskeméti Városrendésze elismerő cím a Közgyűlés városrendezési és 

városüzemeltetési ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottsága előterjesztése 

alapján 2019. évtől kezdődően kétévente egy fő olyan személy részére adományozható, 

aki 

a) legalább 3 éve a Kecskeméti Városrendészet köztisztviselője és 

b) Kecskemét közrendjének, közbiztonságának és köztisztaságának védelme érdekében 

kimagasló tevékenységet folytatott.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 35. § (1) bekezdés a) pontja az alábbi mondattal egészül ki: 
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„Az Év Kecskeméti Városrendésze elismerő cím esetén a Kecskeméti Városrendészet 

intézményvezetője.” 

 

5. § 

 

 

A Rendelet  

a) 17. § (2) bekezdésében a „társadalmi” szövegrész helyébe a „civil” szöveg,  

b) a 34. §-ban az „illetve az Év Kecskeméti Köztisztviselője” szövegrész helyébe „Az Év 

Kecskeméti Köztisztviselője, továbbá az Év Kecskeméti Városrendésze” szöveg,  

c) a 35. § (1) bekezdés b) pontjában a „társadalmi” szövegrész helyébe a „civil” szöveg 

lép. 

 

 

6. § 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

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 módosítása lehetőséget nyújt a Kecskemét közrendjének, közbiztonságának és 

köztisztaságának védelme érdekében tevékenykedő Kecskeméti Városrendészet munkatársai 

tevékenységével kapcsolatos közmegbecsülés fokozására. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A 2019. évtől kezdődően kétévente adományozandó „Az Év Kecskeméti Városrendésze” 

elismerő cím kitüntetettje részére díszes kivitelű oklevél és 150 e Ft összegű pénzjutalom 

kerül átadásra.  

 

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

 

A rendelet módosításának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi következménye 

nincs. 

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

Az adminisztratív terhekben kis mértékű növekedés várható az adományozás előkészítésével 

kapcsolatos munkavégzés során. 
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6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet módosítása lehetővé teszi, hogy a Kecskeméti Rendőrkapitányság. a Bács-Kiskun 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 

Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási 

Intézet és Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala munkatársaihoz hasonlóan a 

Kecskeméti Városrendészet munkatársai is elismerő címben részesüljenek kimagasló 

teljesítményük alapján.  

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, feltételek rendelkezésre állnak, 

a pénzügyi feltételeket biztosítani kell az önkormányzat költségvetésében.  


