
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
13/2018. (IX.13.) 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 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: 
 
„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. 

 
 
 
Kecskemét, 2018. szeptember 13. 
 
 
 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás sk.    Dr. Határ Mária sk. 
 alpolgármester               jegyző 
 
 
ZÁRADÉK: 
 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kecskemét, 2018. szeptember 13. 

 

           Dr. Határ Mária sk. 
                   jegyző 

 
 


