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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2021. július 29. napi rendkívüli testületi ülésére. 

 

Tárgy: A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló Medgyesegyháza 

Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2001.(III.28.) számú rendeletének 

hatályon kívül helyezése és új normaszöveg megalkotása 

T. Képviselő-testület! 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési kitüntetések 

alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2001. (III.28.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Ör.) szabályozza jelenleg az elismerések alapítását, az elismerések elnevezését, 

fajtáit, az elismerésben részesíthető személyek körét. 

Mindezeken felül szükségessé vált az évente adományozható elismerések számának, az 

elismerések leírásának, az adományozás feltételeinek és rendjének megállapítására vonatkozó 

szabályrendszer kiegészítése, figyelemmel arra, hogy a korábbi rendelet kissé idejét múlt és 

sajnálatos módon azt eredményezte, hogy az egyes díjak elértéktelenedtek, társadalmi 

jelentőségük, a velük járó társadalmi, közösségi megbecsüléssel már nem járnak. 

Ennek eredményeképpen elismerések viselésének rendje, továbbá a díjjal járó jutalmak 

mértékét, formáját és járadék esetében annak elnevezését, adományozásának 

feltételrendszerét, eljárásrendjét szükséges újraszabályozni. 

A fentiekben részletezett társadalompolitikai tapasztalható jelenség mellett a felhatalmazó 

rendelkezések is átfogó változáson mentek keresztül, amelyek feltüntetése az adott 

önkormányzati rendelet legitimációjának deklaratív feltétele. 

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 54. 

§ (1) bekezdése szerint a nem eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett 

önkormányzati rendelet bevezetőjében pontosan meg kell jelölni, hogy az önkormányzat 

milyen törvényi felhatalmazás alapján alkotta meg rendeletét:  

„54. § (1) A nem eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett rendelet bevezető 

részében egyértelműen meg kell jelölni a jogszabály egyes rendelkezéseinek a 

megalkotásához szükséges valamennyi olyan felhatalmazó rendelkezést megállapító 

jogszabályi rendelkezést, amely alapján a rendeletet kiadják.”  

Amennyiben van olyan konkrét törvényi rendelkezés, amely a jogszabályalkotásra 

felhatalmazást ad, a jogalkotási felhatalmazás eleve származtatott.  

A felhatalmazó rendelkezés pontos megjelölése az önkormányzati rendelet bevezetőjében az 

önkormányzati rendeletalkotás fontos garanciája, ez alapján lehet eldönteni, hogy az 



önkormányzati rendelet igazodik-e a felhatalmazó jogszabály által elérendő célhoz, tárgyhoz 

és keretekhez.  

Emellett a végrehajtási jelleggel megalkotott önkormányzati rendelet esetében a felhatalmazó 

jogszabály megjelölése érvényességi kellék is, mert az önkormányzat csak annak 

közbejöttével válik normaalkotóvá. Felülvizsgálva az Ör.  által kialakított normarendszert, 

valamint az Ör.  bevezető részét, megállapítást nyert, hogy az Ör. nemcsak idejét múlt és 

aktualitással bíró díjak megalkotásáért kiált, hanem a felhatalmazó rendelkezések is 

pontosításra, kiegészítésre, szerkezeti aktualizálásra szorulnak. 

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 

2011. évi CCII. törvény (a továbbiakban: Címertv.) konkrét jogalkotásra felhatalmazó 

rendelkezése a 24. § (9) bekezdése: „24. § (9) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat 

képviselő-testülete, 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.” A Jszr. 54. § (1) bekezdése értelmében tehát az idézett 

felhatalmazást adó rendelkezést szükséges megjelölni a norma bevezető részében.  

Figyelembe véve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 8. § 

(2) bekezdés b) pontját, megállapítható, hogy 2019. március 15-től az önkormányzati 

rendeletek bevezető része módosíthatóvá vált: „ 8. § (2) Nem lehet módosítani vagy – a 

jogszabály egészének hatályon kívül helyezése nélkül - hatályon kívül helyezni (…) b) - az 

önkormányzati rendelet kivételével – a rendelet bevezető részét.” Amennyiben a bevezető 

részt módosítja a Képviselő-testület, a hatályon kívül helyezett 1990. évi önkormányzati 

törvényre hivatkozó feladatkör megjelölést is érdemes a jogszerűség érdekében 

megváltoztatni, és helyette az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontját megnevezni. „32. 

cikk (2) A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között (…) 

i) önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat.”  

Minderre tekintettel – bár a felhatalmazó részek fenti időponttól módosítókká váltak, új, 

átfogó, következetes, normabiztonságot biztosítható, valódi társadalmi elismeréssel járó díjak, 

kitüntetések alapításához elengedhetetlen kompletten új normarendszer kialakítása. 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy az előterjesztést 

megtárgyalni és az Ör. újraalkotásáról dönteni szíveskedjen. 

Új rendelet megalkotásának szükségessége: 

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.   

Az Alaptörvény és a 2011. évi CCII. törvény hatályba lépése előtt a 2011. december 31.-ig 

hatályban volt Alkotmány rendelkezett a 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában arról, hogy a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és 

elismerő címeket alapíthat.  

E felhatalmazás alapján alkotta meg a Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete a településért tevékenykedő állampolgárok, közösségek munkájának 

elismerésére a 10/2001. (III.28.) Ök. rendeletet, melyet több alkalommal módosított.   

Az általános indokolásban részletezett indokok alapján az önkormányzat által alapított és 

adományozható kitüntetésekről új rendelet megalkotására teszek javaslatot.  

Az elmúlt években a Bizottságok több alkalommal egyeztettek azzal, hogy a bizottság elnöke 

és tagjai az egyes kitüntetésekre vonatkozó rendelkezéseket érintően egyeztetnek még a 

rendelettervezet előkészítőivel, és megfogalmazzák javaslataikat, észrevételeiket a Képviselő-

testület általi tárgyalása előtt.  

A rendelettervezet az elmúlt évek észrevételei, a testületi tagok javaslatai, az 

intézményvezetők által alkalmazott joggyakorlat szülte tapasztalatok alapján kerültek 

megalkotásra. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat által alapított és adományozható 

kitüntetésekről szóló önkormányzati rendelet tervezetét tárgyalja meg, és döntsön új rendelet 

megalkotásáról.   

Felelős: dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

  Boskóné Dr. Szabolcs Edit Magdolna aljegyző 

  

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT  a 

 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 

a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 

szóló .…/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelethez 

 A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a 

jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.  



Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat 

képviselő-testületét tájékoztatni kell.  

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL   

Rendelet-tervezet címe:  Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének-  

a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló ……./2021. (VII.30.) 

önkormányzati rendelete 
 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen társadalmi, gazdasági hatás:  

 a képviselő-testületnek viszonylag széles körben lehetősége nyílik arra, hogy a 

városért kifejtett kimagasló tevékenységet végzőket, egyedi vagy jelentős művészeti 

értékeket alkotókat kitüntetések adományázásával is elismerje, és megbecsülését 

kifejezze 

 költségvetési hatás: az egy-egy kategóriában adományozható kitüntetések csekély 

számára tekintettel nem jelentős, a források az önkormányzat éves költségvetésében a 

korábbi évekhez hasonlóan tervezhetők és biztosíthatók. 

 környezeti, egészségügyi következmények: nincs  

 egyéb hatás: nincs  

A jogszabály megalkotása szükséges ahhoz, hogy a képviselő-testület a törvény adta 

felhatalmazással élve újabb önkormányzati kitüntetéseket alapítson és adományozhasson az 

önkormányzati rendeletben meghatározott, arra méltó személyek részére. 

A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a képviselő-testület az önkormányzati 

rendeletben hatályon kívül helyezésre javasolt jelenleg hatályos rendeletben meghatározott 

kitüntetések adományozásának lehetőségével élhet, mely a tervezethez képest tágabb kört 

érint, amelynek köszönhetően a kitüntetéshez fűződő társadalmi megbecsülés csökken, a jelen 

társadalompolitikai elvárásoknak a rendelet nem felel meg. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:   

 Személyi: rendelkezésre áll  

 Szervezeti: rendelkezésre áll   

 Tárgyi: rendelkezésre áll   

 Pénzügyi: rendelkezésre áll  

Általános indokolás: Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i) pontja alapján a helyi 

önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között önkormányzati 

jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 3. pontja 

szerint a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a kitüntetések és elismerő címek 

alapítása.  

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 

2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontja alapján a feladatkörével összefüggő 



egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismerésére kitüntető címet, díjat, 

oklevelet, plakettet vagy más elismerést alapíthat és adományozhat a helyi önkormányzat 

képviselőtestülete.  

Ugyanezen jogszabályhely 24. § (9) bekezdése szerint felhatalmazást kap a helyi 

önkormányzat képviselő-testülete, 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.  

Az Alaptörvény és a 2011. évi CCII. törvény hatályba lépése előtt a 2011. december 31.-ig 

hatályban volt Alkotmány rendelkezett a 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában arról, hogy a helyi 

képviselőtestület önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket 

alapíthat. E felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzata által alapított és 

adományozható kitüntetésekről szóló 10/2001. (III. 28.) rendeletét. 

A 10/2001. (III. 28.) rendelet megalkotása óta új rendeletalkotásra felhatalmazást adó 

törvények léptek hatályba, változtak a jogszabályszerkesztésről szóló szabályok, továbbá a 

képviselőtestület és a bizottságok részéről felvetődött az Ör. hatályba lépése előtt hatályos 

rendeletben alapított kitüntetések mellett, vagy helyett további, illetőleg az előzőeket 

szűkebb körben alkalmazandó, ezáltal nagyobb társadalmi megbecsülést eredményező 

kitüntetések alapításának igénye, illetve olyan szabályrendszer megalkotása, amely 

valóban követhetővé, társadalmi tudományos, sportbeli, kulturális, művészeti érdemek 

alapján teszi megállapíthatóvá a kitüntetések adományozásának rendjét ezáltal a helyi 

jogalkotásba vetett jogbiztonsági klauzúlát hivatott biztosítani. 

A felsorolt indokok, valamint jogalkotói elvárások alapján és figyelembevételével az 

önkormányzat által alapított és adományozható kitüntetésekről az alább szövegezett új 

rendelet megalkotására (továbbiakban: Ör.) teszek javaslatot.  

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

……/2021. (VII.30.) Ök. 

RENDELET-tervezete 

a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 

Élve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazással Magyarország 

helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt 

meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény (a továbbiakban: 

Címertv.) konkrét jogalkotásra felhatalmazó rendelkezése, a 24. § (9) bekezdése által adott 

felhatalmazásra Medgyesegyháza Városi Önkormányzat képviselő-testülete a településért 

tevékenykedő állampolgárok, közösségek munkájának elismerésére kitüntetéseket alapít, 

amelyek megnevezésére és adományozásuk rendjének meghatározására a következő 

rendeletet alkotja: 



I. Fejezet 

„MEDGYESEGYHÁZA DÍSZPOLGÁRA” 

1. § 

(1) E rendelet alapján „Medgyesegyháza Díszpolgára” kitüntető cím adományozható azon 

személyeknek érdemei elismerésére, akik 

a.) Medgyesegyházáért kiemelkedően dolgoztak, elévülhetetlen érdemeket 

szereztek a település fejlődése érdekében, hozzájárultak annak szellemi, 

kulturális értékeinek növeléséhez. 

b.) Munkásságukkal hozzájárultak Medgyesegyháza hírnevének 

gyarapításához, gazdagították az egyetemes civilizáció értékeit. 

(2) Medgyesegyháza „Díszpolgára” címmel jutalmazott személynek magyar 

állampolgársággal kell rendelkeznie. 

2. §. 

(1) A kitüntetett személy(ek)nek a polgármester  adja át az okmányt, amely a Képviselő-

testület „Medgyesegyháza Díszpolgára” cím adományozására vonatkozó határozatát 

tartalmazza díszes kivitelben. 

(2) A „Medgyesegyháza Díszpolgára” cím adományozásáról szóló határozatnak tartalmaznia 

kell: 

a) az adományozó megjelölését 

b) a díszpolgár nevét és foglalkozását, 

c) az adományozás jogcímét, 

d) az adományozás keltét, az aláírásokat és az adományozó pecsétlenyomatát 

 (3) A díszpolgári címmel együtt nettó 150.000 Ft összegű dísztárgy, nettó 150.000 Ft értékű 

utalvány vagy legfeljebb nettó 150.000, - Ft értékben készpénz jutalom jár. 

3. §. 

(1) A díszpolgári cím adományozását díszes albumban kell nyilvántartani, mely tartalmazza a 

2. §. (2) bekezdésében foglaltakat. 

(2) A nyilvántartással kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja 

el. 

 

4. § 

(1) „Medgyesegyháza Díszpolgára” jogosult: 

a.) a település egészét átfogó fejlesztési programokat, terveket, rendszeresen 

kézhez venni 

b.) a Képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal, valamint jelentős 

ünnepségeken, rendezvényeken részt venni, 

c.) díjtalanul látogatni Medgyesegyháza Városi Önkormányzat vagy 

intézményei szervezésében megrendezésre kerülő közművelődési, 

kulturális rendezvényeit, eseményeit. 

(2) E megjelölt jogok érvényesítésének biztosításárért a jegyző felelős. 

 



II. Fejezet 

„MEDGYESEGYHÁZÁÉRT EMLÉKÉREM” 

5. §. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházán élő, vagy 

innen elszármazott medgyesegyháziak, illetve más alkotók (személyek és kollektívák) 

tevékenységének elismerése érdekében, akik Medgyesegyháza tudományos, gazdasági, 

társadalmi, közösségi, kulturális, sport, vagy művészeti élete területén kimagasló 

elévülhetetlen eredményeket értek el „Medgyesegyházáért Emlékérem” néven kitüntető díjat 

alapít. 

6. §. 

A kitüntető díjjal emlékplakett és oklevél, valamint nettó 100.000 Ft összegű dísztárgy, nettó 

100.000 Ft. értékű utalvány, vagy legfeljebb nettó 100.000, - Ft. értékben készpénz jutalom 

jár.  

7. § 

(1)  Az emlékplakett leírása a következő: 

 Mindkét oldalon megmunkált, szabványos méretű kör alakú érem. A plakett előlapján 

középen Medgyesegyháza címere, alatta félkörben „Medgyesegyházáért” felirat látható. 

Az érem hátlapján felülről, balról jobbra hajló félkörben: „Medgyesegyháza Képviselő-

testületének” - alul jobbra félkörben: „Kitüntető díja” felirat látható. 

(2) A kitüntető díj hátlapjára a kitüntető díjban részesülő nevét és az adományozás évét be 

kell vésni, valamint sorszámozni kell. A díjat méretének megfelelő díszdobozban 

elhelyezve kell átadni. 

8. §. 

A kitüntetés adományozásával egyidejűleg átadott oklevél tartalmazza az adományozó nevét, 

a díj megnevezését, a kitüntetett nevét, a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, az 

adományozás idejét, valamint a polgármester és a jegyző aláírását. 

III. FEJEZET 

EGYÉB KITÜNTETŐ CÍMEK 

1. „MEDGYESEGYHÁZA VÁROS Ifjú Reménysége Díj 

9.§ 

(1) „Medgyesegyháza Város Ifjú Reménysége” Díj adományozható azon 

Medgyesegyházán állandó lakóhellyel rendelkező, általános- közép- vagy felsőfokú oktatási 

intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező, vagy  25. életévét be nem töltött diáknak, 

aki kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkezik, vagy tanulmányi, illetve szakmai 

versenyen kiváló eredményt ért el, vagy tudományos munkában vesz részt (kutatási és 



demonstrátori munka), vagy a sport, művészet, tudomány vagy közélet területén országosan 

elismert teljesítményt ért el. 

(2) „Medgyesegyháza Város Ifjú Reménysége” Díj adományozható azon (1) bekezdés 

szerinti személynek, aki az (1) bekezdés szerinti teljesítményével nemzetközileg elismerést 

szerzett. 

(3) A díjak adományozására a város képviselő-testületének tagjai, az önkormányzati 

bizottságok tagjai, a jegyző, a köznevelési intézmények vezetői, testületei, egyházi vezetők, 

valamint a nyilvántartásba vett, települési székhellyel rendelkező egyesületek, társadalmi 

szervezetek, alapítványi kuratóriumok tehetnek javaslatot.  

(4) A díjat a (3) bekezdés szerinti javaslattevő javaslatára Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Képviselő-testülete adományozza. 

(5) A kitüntető címet évente lehet adományozni.  

(6) A kitüntető címmel az adományozásról szóló oklevél, valamint bruttó 50.000 Ft értékű 

tárgyjutalom, nettó 50.000 Ft értékű utalvány vagy legfeljebb nettó 50.000, - Ft értékben 

készpénz jár. jár. 

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott cím adományozásáról szóló határozatnak 

tartalmaznia kell: 

a) az adományozó megjelölését 

b) a díszpolgár nevét és foglalkozását, 

c) az adományozás jogcímét, és az adományozás keltét, az aláírásokat és az 

adományozó pecsétlenyomatát 

 

 

2. „MEDGYESEGYHÁZA VÁROS  Szolgálatáért”  

10.§ 

 

(1) Medgyesegyháza Város Szolgálatáért kitüntető cím adományozható azoknak a 

személyeknek vagy közösségeknek, akik vagy amelyek több éven keresztül kifejtett 

munkásságukkal, a gazdaság, a kutatás, a közigazgatás, a szolgáltatás, az egészségügy, a 

szociálisügy, a tudományok, a közoktatás, a környezetvédelem, a kultúra, a sport, 

a művészetek, a civil közösség teremtés területén végzett tevékenységükkel kiemelkedő 

érdemeket szereztek a város fejlődésében. 

(2) Medgyesegyháza Város Szolgálatáért kitüntető cím adományozható adható továbbá 

azoknak, akik a település értékeinek hazai és külhoni megismertetésében, valamint Városunk 

kapcsolatainak gazdagításában kiemelkedő érdemeket szereztek.  

(3) A díjak adományozására a város képviselő-testületének tagjai, az önkormányzati 

bizottságok tagjai, köznevelési intézmények, a munkáltatók, a nyilvántartásba vett 

egyesületek, társadalmi szervezetek, alapítványi kuratóriumok tehetnek javaslatot.  

(4) A díjat a (3) bekezdés szerinti javaslattevő javaslatára Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat Képviselő-testülete adományozza. 

(5) A kitüntető címet évente lehet adományozni.  

(6) A kitüntető címmel az adományozásról szóló oklevél, valamint nettó 50.000 Ft értékű 

tárgyjutalom, nettó 50.000, - Ft értékű utalvány, vagy legfeljebb nettó 50.000, - Ft. 

készpénzjutalom jár. 

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott cím adományozásáról szóló határozatnak 

tartalmaznia kell: 

a) az adományozó megjelölését 

b) a díszpolgár nevét és foglalkozását, 

https://hu.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Kutat%C3%A1s&action=edit&redlink=1
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgy
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1v%C3%A9szet


c) az adományozás jogcímét, és az adományozás keltét, az aláírásokat és az 

adományozó pecsétlenyomatát. 

(8) Az ünnepélyes átadásra a Városi Napok Ünnepi Képviselő-testület ülésén kerül sor. 

 

IV. Fejezet 

AZ ADOMÁNYOZÁS RENDJE 

11. § 

(1) A kitüntető díjakat, címeket a képviselő-testület adományozza. 

(2) A díjak, címek átadására polgármester, vagy a testület által felhatalmazott személy 

jogosult.  

(3) A felhatalmazott személyt a határozatban minősített többséggel kell megjelölni. 

(4) A javaslatokat részletes érdemi indoklással minden év május 31. napjáig kell megküldeni 

a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalnak postai úton, vagy elektronikus úton, vagy 

személyesen. E bekezdés szerint elektronikus útnak kell tekinteni a Polgármesteri Hivatal 

hivatalos email levelezési címét is. 

(5) A javaslatot a (2) bekezdés szerinti címre a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének kell címezni. 

A javaslatnak tartalmaznia kell a javaslattevő nevét, aláírását, a javaslattétel időpontját, a 

méltatás vagy javaslat okát, és pontos leírását. A javaslatnak olyan leírást kell tartalmaznia, 

amelyből egyértelműen kitűnik, hogy a javaslattevő mely díj, vagy cím adományozását 

javasolja és azt milyen okból teszi. 

 

(6) A javaslatot oly módon kell előterjeszteni, hogy személyesen történő előterjesztés esetén 

május 31. napjáig hivatali időben a Polgármesteri Hivatalba beérkezzen, míg elektronikus, 

vagy postai benyújtás esetén a határidő vonatkozásában a feladás, a küldés dátuma a bírálandó 

szempont. 

(7) A (5) bekezdés szerinti határidő jogvesztő, az eltelte után megküldött javaslatokat az 

elbírálás során figyelmen kívül kell hagyni. 

(8) A díjak, címek odaítélését véleményezi az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint 

rangsorolja a javaslatokat. 

(9)  A bizottság által rangsorolt javaslatokat a bizottság elnöke terjeszti a júniusi soros 

képviselő-testület elé. A javaslattételt tartalmazó napirendet zárt ülésen kell tárgyalni, 

melyhez minősített többség kell. 

(10)  A képviselő-testület a kitüntető díjakat és címeket a Városi Napok 

rendezvénysorozatának keretében, az ünnepi Képviselő-testületi ülésen adja át.  

12.§. 

 

(1) Különleges alkalomból, vagy különleges esetben a képviselő-testület eltérhet a 11. §-ban 

szabályozott eljárásrendtől, így az elbírálás rendjétől, határnapoktól és az átadás 

időpontjától. 

 



(2) Különleges alkalom az olyan nevezetes esemény a település életében, amely nem köthető 

a Városi Napokhoz, de a címadományozást az alkalom jelentősége indokolja.  

 

(3) A különleges eset az olyan, a 11. § szerinti eljárásrend alkalmazásától való eltérést 

megalapozó körülmény, amely a díjak korábbi, vagy későbbi elbírálását alappal 

indokolják. 

 

(4) A különleges alkalom, vagy különleges eset tényét a Képviselő-testület külön 

határozatban állapítja meg. 

 

(5) E rendelet szerinti valamennyi döntéshez minősített többség kell. 

 

V. Fejezet 

A KITÜNTETŐ DÍJ VISSZAVONÁSA 

13. § 

(1) E rendelet szerint adományozott kitüntető díjat vissza kell vonni attól a kitüntetettől, 

akit a bíróság 

a) szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen elítélt, vagy 

b) a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott, vagy 

c) a díjjal, kitüntetéssel járó társadalmi megbecsülésre méltatlanná válik 

(2) A (1) bekezdés szerinti c) pontban a Képviselő-testület a (3) bekezdésen felül külön 

határozatot hoz, a határozathoz minősített többség kell. 

(3)  A kitüntető díj visszavonására, ugyanazon szervek és személyek tehetnek javaslatot, 

akik az adományozás kezdeményezésére jogosultak, továbbá a kitüntetett munkáltatója. 

(4) A visszavonásról - a javaslat alapján - a képviselő-testület dönt, egyben a polgármester 

útján gondoskodik a kitüntető díjhoz adományozott emlékplakett és oklevél 

bevonásáról.  

VI. Fejezet 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

14. § 

(1) A kitüntető díj adományozását és visszavonását a helyi hírlapban közzé kell tenni. 

(2)  A kitüntetettekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 

15. § 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

16. § 

 



A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a Medgyesegyháza Nagyközség 

Képviselő-testületének 10/2001. (III.28.) önkormányzati rendelete  

 

Medgyesegyháza, 2021. július      

 

  Kraller József      dr. Kávássy Leila Viola 

   polgármester         jegyző 

 

Záradék: A rendelet 2021. ………………. kihirdetve. 

Medgyesegyháza, 2021. ……… 

     dr. Kávássy Leila Viola jegyző 

 

 

Medgyesegyháza, 2021. július 26. 

 

 

 

 

   Kraller József s.k. 

       polgármester  

 

 

 

 

Ellenjegyezte: dr. Kávássy Leila Viola jegyző s.k. 

 


