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ELŐTERJESZTÉS
Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2021. október 7-i rendkívüli ülésére
a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló 15/2018.(IX.27.) számú
önkormányzati rendelet módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése j) pontja rögzíti, hogy a helyi
önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között önkormányzati
jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat.
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében felhatalmazást ad az önkormányzatok
képviselő-testületének arra, hogy rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az
elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthető személyek körét, az évente
adományozható elismerések számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és
rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét,
formáját és járadék esetében annak időtartamát.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § alapján a
képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések
és elismerő címek alapítása.
Az előző, 2021. szeptember 30-i testületi ülésen felmerült annak a gondolata, hogy a covid-19
járvány elleni védekezésben résztvevő egészségügyi dolgozók kitüntetésben részesüljenek a
védekezés alatt nyújtott lelkiismeretes, a városunk érdekében is végzett munkájuk
elismeréseként.

Rövid határidő állt a rendelkezésünkre megalkotni a rendelet módosítást.
Javaslatom az, hogy oly módon változtassunk a rendelet szövegén, mely a későbbiekben is
lehetővé teszi, hogy szükség esetén a közéletben, az egészségügyi, oktatási, sport, gazdasági,
kulturális, közigazgatási, és művészeti életben kimagasló eredményeket elért személyek,
közösségek munkájának elismerése céljából eseti jelleggel bármikor kitüntetést
adományozhasson a képviselő-testület.
Kiemelném az eseti jelleg kifejezést. Azért került a normaszövegbe, hogy jelen kitüntetés
adományozása ne váljon általánossá. Hangsúlyos az esetiség. Jelen esetben az eseti jelleg a
nem mindennapi világjárvány elleni védekezésben való részvétel.
A díj kiosztása nem válhat általánossá.
A tervezet alapján a kitüntető díj adományozáskor oklevelet kell átadni, mely tartalmazza a
város címerét, az elismert munka megnevezését, a polgármester és a jegyző aláírását és
bélyegzőjének lenyomatát.
A szabályozás nagyban hasonlít az elismerő oklevél adományozásához. A különbség, hogy az
oklevél adományozásáról a polgármester, a kitüntetés adományozásáról a képviselő-testület
dönt.
Szerkezetileg a rendelet 24. § kerül módosításra oly módon, hogy az új kitüntető díj
szabályozása a meglévő §-on belül a z elismerő oklevél előtt fog helyet kapni.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a fentiek megvitatását és az alábbi rendelet elfogadását.
Mezőtúr, 2021. október 05.

Herczeg Zsolt
polgármester

Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2021. ( ) önkormányzati rendelete
a helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló 15/2018.(IX.27.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőtúr Város Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a), i)
pontjában foglalt hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontja alapján – a következő önkormányzati rendeletet
alkotja:
1.§
A helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló 15/2018.(IX.27.) számú
önkormányzati rendelet 24. §-a az alábbira változik:
„24. §
(1)
Mezőtúr Város Képviselő-testülete az év során a város fejlődése érdekében,
-a közéletben,
-az egészségügyi,
-oktatási,
-sport,
-gazdasági,
-kulturális,
-közigazgatás,
-és művészeti életben kimagasló eredményeket elért személyek, közösségek munkájának
elismerése céljából eseti jelleggel kitüntetést adományozhat.
(2)
E kitüntető díj adományozásakor oklevelet kell átadni, mely tartalmazza a város
címerét, az elismert munka megnevezését, a polgármester és a jegyző aláírását és
bélyegzőjének lenyomatát.
Az kitüntetés adományozásáról a képviselő-testület dönt.

(3)
Mezőtúr Város Képviselő-testülete az év során a város fejlődése érdekében,
-a közéletben,
-az egészségügyi,
-oktatási,
-sport,
-gazdasági,
-kulturális,
-közigazgatás,
-és művészeti életben kimagasló eredményeket elért személyek, közösségek munkájának
elismerése céljából oklevelet adományoz.

(4)
Az oklevél tartalmazza a város címerét, az elismert munka megnevezését, a
polgármester és a jegyző aláírását és bélyegzőjének lenyomatát.
Az oklevél adományozásáról a polgármester dönt.
2.§
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon válik hatályossá és az azt követő napon hatályát
veszíti.

Herczeg Zsolt
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Kihirdetve: Mezőtúr, 2021. október …… napján
dr. Enyedi Mihály
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.
A helyi kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata:
a) Az önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Gazdasági hatással nem bír a rendelet.
Költségvetési hatás vonatkozásában szerepeltetni kell a mindenkori költségvetésben.
b) Az önkormányzati rendelet várható környezeti és egészségi következményei:
Nincs környezeti és egészségi következmény.
c) Az önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Újabb adminisztratív terheket befolyásoló hatásai minimálisak.
d) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet alkalmazásához nincs szükség további személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltétel biztosítására. A mindenkori költségvetésben kell tervezni a pénzjutalom összegét.
Mezőtúr, 2021. október 5.
dr. Enyedi Mihály
jegyző

