
 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Polgármestere 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

 

2019. február 18-án 

tartandó ülésére 

 

 

 

Tárgy: A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és 

adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Az előterjesztést készítette: Dr. Orbánné Veres Ildikó osztályvezető 

           Képviselőtestületi Osztály  

 

Kezelési megjegyzés: határozat-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Mellékletek: közgyűlési előterjesztés 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

Megtárgyalta: Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

                          Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 
 

 

                                                                                Dr. Határ Mária 

                                                                                   jegyző 



 Kecskemét Megyei Jogú Város  

              Polgármestere 

 

Ügyiratszám: 5207-3/2019. 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

Esélyteremtési Bizottság 

2019. február 18-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy: A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és 

adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítása  

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. 

(II. 14.) önkormányzati rendelete 2. mellékletének 1.4.1. pontja alapján a fenti tárgyban 

készült, mellékelt közgyűlési előterjesztést megtárgyalni és véleményezni szíveskedjen. 

Kecskemét, 2019. február 11. 

 

 

   Szemereyné Pataki Klaudia 

           polgármester  

 

 

  

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

……./2019. (II. 18.) ETB. számú határozat 

              A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és adományozásáról szóló 

5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítása  

 

               Az Esélyteremtési Bizottság megtárgyalta Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

5207-1/2019. számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 

 

A bizottság a fenti tárgyban készült közgyűlési előterjesztést a közgyűlés számára 

elfogadásra javasolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

 

2019. február 21-én 

tartandó ülésére 

 

Tárgy: A városi kitüntetések, elismerő címek, a díszoklevél alapításáról és 

adományozásáról szóló 5/2006. (I. 23.) önkormányzati rendelet módosítása 

     

 

Az előterjesztést készítette: Dr. Orbánné Veres Ildikó 

                                                Képviselőtestületi Osztály vezetője 

 

Kezelési megjegyzés: rendelet-tervezet 

 

Döntési változatok száma: 1 

 

Melléklet: Hatásvizsgálati lap 

 

Véleményezésre megkapta:  

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  

 

Megtárgyalta:  
Jogi és Ügyrendi Bizottság …./2019. (II. 19.) JÜB sz. határozat  

Esélyteremtési Bizottság  …./2019. (II. 18.) ETB sz. határozat 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság …/2019. (II.19.) VPB. sz. határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 

Dr. Határ Mária 

jegyző 



 
Kecskemét Megyei Jogú Város  

Polgármestere   

 

ügyiratszám: 5207-1/2019.  

 

 

 

 

Előterjesztés  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

2019. február 21-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 38. § (1) bekezdése alapján átruházott hatáskörében eljárva az Esélyteremtési 

Bizottság minden évben a Pedagógus Naphoz kötődően díszoklevelet és pénzjutalmat 

adományoz azoknak a nyugdíjas pedagógusoknak, akik 50, 60, 65, illetve 70 évvel ezelőtt 

szerezték diplomájukat, legalább 30 évet tanítottak, és ebből legkevesebb 15 évet 

Kecskeméten.  

 

Az utóbbi időben egyre több felsőoktatási intézmény kiegészítette a díszdiploma 

adományozására vonatkozó szabályzatát és megteremtette a lehetőséget a gránit diploma 

kiadására azok részére, akik 75 évvel ezelőtt szerezték diplomájukat.  

 

A helyi rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő nyugdíjas pedagógusok túlnyomó 

többsége a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán (jelenleg Neumann János Egyetem 

Pedagógusképző Kar) szerezte diplomáját, amely intézmény az idei évtől kezdődően szintén 

kiadja a kérelmezők részére a gránit diplomát. Mindezek alapján indokolt a helyi rendelet 

kiegészítése a diplomájukat 75 évvel ezelőtt szerző nyugdíjas pedagógusokra vonatkozó 

feltételekkel. 

 

 

 



Részletes Indokolás 

 

A rendelet-tervezet 1.§ és 3. §-ához 

 

A helyi rendelet módosításával a gránit diploma és az ahhoz kapcsolódó pénzjutalom 

adományozására szereznek jogosultságot azok a nyugdíjas pedagógusok, aki diplomájukat 75 

évvel ezelőtt szerezték feltéve, hogy legalább 30 évet tanítottak, és ebből legkevesebb 15 évet 

Kecskeméten.   

 

 

A rendelet-tervezet 2. §-ához 

 

A szakaszban meghatározásra kerül, hogy a gránit díszoklevélre jogosultak részére 110 000,- 

Ft összegű pénzjutalmat adományoz az Esélyteremtési Bizottság. Az összeg illeszkedik a 

jelenlegi szabályozáshoz, amely szerint a pénzjutalom összege   

a) aranyoklevél esetén 70.000,- Ft., 

b) gyémántoklevél esetén 80.000,- Ft., 

c) vasoklevél esetén 90.000,. Ft., 

d) rubinoklevél esetén 100.000,- Ft. 

 

 

A rendelet-tervezet 4. §-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, 2019. február 11. 

                                                                      

                                    

                          

 

 

                               Szemereyné Pataki Klaudia                         

                        polgármester   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rendelet-tervezet 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

……./2019. (.....) 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, Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 1.4.1. pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Esélyteremtési 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 5.4.1. 

pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városstratégiai és Pénzügyi 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) 39. §-a következő e) ponttal egészül ki: 

 

„e) gránit díszoklevél annak, aki oklevelét 75 éve ” 

 

 

2.§ 

 

A Rendelet 40. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

 

„e) gránit oklevél esetén 110.000,- Ft,” 

 

 

3. § 

 

A Rendelet 38. § (1) bekezdésében az „50, 60, 65, illetve 70” szövegrész helyébe az „50, 60, 

65, 70 vagy 75” szöveg lép. 

 

 

4. § 

 

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 közmegbecsülés és a hivatásuk iránti tisztelet jegyében a rendelet módosítása lehetőséget 

nyújt a diplomájukat 75 évvel ezelőtt szerző nyugdíjas pedagógusok részére a gránit diploma 

és az ahhoz kapcsolódó pénzjutalom adományozására.  

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A helyi rendelet módosítását követően a jogszabályi feltételeknek megfelelő pedagógusok 

részére a gránit diploma mellett 110 000,- Ft összegű pénzjutalom adományozására kerül sor.  

 

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 a gránit diplomát kérelmezőkkel 

kapcsolatos ügyintézés tekintetében. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

 

A rendelet módosítása lehetővé teszi, hogy a pedagógus diplomájukat 75 éve szerző nyugdíjas 

pedagógusok az 50, 60, 65, illetve 70 évvel ezelőtt diplomázókhoz hasonlóan figyelmet és 

elismerést kapjanak a hivatásuk és tevékenységük iránti tisztelet kifejezéseként.  

 

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.  

 


