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….sz. melléklet 
 

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
                           JEGYZŐJE 

 

3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138.         Tel.: 46/520-020; Fax: 46/520-021 

 polg.hiv@alsozsolca.hu                                                          www.alsozsolca.hu 

 

                      

 ELŐTERJESZTÉS 

                              Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

                           2018. május 24. napján tartandó munkaterv szerinti ülésére 

 

 

Tárgy: A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2002. (V.23.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata, új rendelet alkotása  

 

 

Tisztelt képviselő-testület! 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21. § és 22. §-a úgy rendelkezik, hogy az 

önkormányzat által megalkotott rendeletek vonatkozásában, azok hatályosulását a jegyző 

folyamatosan figyelemmel kíséri, melynek eredményeként javaslatot tesz a rendeletalkotásra 

feljogosított képviselő-testületnek a rendelet módosítására, esetlegesen hatályon kívül 

helyezésére. 

 

A kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2002. (V.23.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a jogtechnikai 

jogszabályok változása, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

hatályon kívül helyezésével – mely a rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazást adta – 

indokolttá vált a rendelet hatályon kívül helyezése és egy új, egységes szerkezetben való 

megalkotása. 

 

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

alapján 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 alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a feladatkörével 

összefüggő, egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismerésére kitüntető címet, 

díjat, oklevelet, plakettet vagy más elismerést alapíthat és adományozhat. A törvény 24. § (9) 

bekezdése felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének, 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. 
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A rendelet-tervezet fentiek figyelembe vételével a kitüntetések rendszerét igyekszik 

egyszerűsíteni és átláthatóbb szerkezetbe foglalni, megtartva az „Alsózsolcai Közösségért”, a 

„Fiatalok Alsózsolcáért” és az „Alsózsolcai Közszolgálatért” kitüntetéseket. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Alsózsolca, 2018. május 16. 

 

 Marcsikné Orosz Emese 

                jegyző 
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RENDELET-TERVEZET 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2018. (V…) rendelete 

a kitüntetésekről, azok alapításáról és adományozásának rendjéről 

 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § 

(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés 

d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 

(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – az önkormányzat szervei szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló 3/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai és Jóléti Bizottság véleményének 

kikérésével – a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 
 

  1. § (1) A rendelet célja, hogy Alsózsolca Város Önkormányzata méltó módon elismerje és a 

város megbecsülését fejezze ki mindazok iránt, akik: 

  a) a város fejlesztésében kiemelkedő tevékenységet folytattak, maradandó alkotó munkájukkal 

elősegítették a város fejlődését,  

  b) tevékenységükkel hozzájárultak a város kultúrájának, szellemi, erkölcsi és anyagi 

értékeinek gyarapításához, hagyományainak ápolásához, a település hírnevének öregbítéséhez, 

  c) kiemelkedő közszolgálati, közösségépítő munkát végeztek a közigazgatás, a nevelés-

oktatás, az egészségügy, a sport és kultúra területén. 

  (2) Az (1) bekezdésben foglaltak elismerésére Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-

testülete az alábbi kitüntetéseket alapítja: 

  a) „Alsózsolcai Közösségért” kitüntetés, 

  b) „Fiatalok Alsózsolcáért” kitüntetés, 

  c) „Alsózsolcai Közszolgálatért” kitüntetés. 

 

2. Az egyes kitüntetésekre vonatkozó rendelkezések 

 

  2. § (1) Az „Alsózsolcai Közösségért” kitüntetés adományozható azon személyek, csoportok, 

szervezetek, közösségek számára, akik az 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelnek.  

  (2) Természetes személy kitüntetett esetén a kitüntetéshez aranygyűrű és díszoklevél jár. 

  (3) Jogi személy, csoport, szervezet vagy közösség kitüntetése esetén a kitüntetéshez 

díszoklevél, valamint a jogi személy, csoport, szervezet, közösség minden tagja részére névre 

szóló emlékpakett jár. 

  (4) A kitüntetés posztumusz is adható, melyhez díszoklevél jár. 

  (5) Posztumusz kitüntetés esetén annak átvételére a kitüntetett Ptk. szerinti közeli 

hozzátartozója jogosult. 

 

  3. § (1) A „Fiatalok Alsózsolcáért” kitüntetés adományozható azon 30 év alatti alsózsolcai 

természetes személyek és csoportok, szervezetek, közösségek számára, akik az 1. § (1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelnek. 

  (2) Természetes személy kitüntetett esetén a kitüntetéshez aranygyűrű és díszoklevél jár. 
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  (3) Jogi személy, csoport, szervezet vagy közösség kitüntetése esetén a kitüntetéshez 

díszoklevél, valamint a jogi személy, csoport, szervezet, közösség minden tagja részére névre 

szóló emlékpakett jár. 

 

  4. § (1) Az „Alsózsolcai Közszolgálatért” kitüntetés évente két fő részére adományozható.  

 (2) Az egyik kitüntetés az aktív korú közalkalmazottnak, köztisztviselőnek, a másik kitüntetés 

a nyugállományba vonult közalkalmazottnak, köztisztviselőnek adományozható, amennyiben 

megfelel az 1. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 

  (3) A kitüntetéshez aranygyűrű és díszoklevél jár.   

 

3. Közös rendelkezések 

 

  5. § (1) A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, 

bizottságai, a jegyző és az önkormányzati intézmények vezetői. 

  (2) A kitüntetések adományozására vonatkozó javaslatot minden év február 15. napjáig kell 

benyújtani, melyet az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározott 

bizottság véleményével együtt a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé. 

  (3) A kitüntetést a polgármester, vagy az általa megbízott személy adja át. 

  (4) A kitüntetések átadására a városnapi ünnepségeken kerül sor. 

  (5) A kitüntetéseket a képviselő-testület visszavonhatja attól, aki annak viselésére méltatlanná 

válik. A visszavonásra az (1)-(3) bekezdésben foglaltak az irányadók. 

  (6) Ugyanaz a kitüntetés egy személynek, csoportnak, szervezetnek, közösségnek csak 

egyszer adományozható. 

  (7) Az önkormányzati képviselők részére mandátumuk fennállása alatt kitüntetés nem adható. 

  (8) A kitüntetés adományozását díszes kivitelű emlékkönyvben kell nyilvántartani. Az 

emlékkönyvbe bejegyzett adományozást kézjegyével látja el a kitüntetett, a polgármester és a 

jegyző. 

  (9) A kitüntetésekhez járó tárgyjutalom fedezetét a képviselő-testület a polgármesteri hivatal 

éves költségvetésében biztosítja. 

  (10) A település kitüntetettjeinek nevét az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban, méltó 

módon kell megörökíteni a kitüntetett nevének és a kitüntetés adományozása évének 

feltüntetésével.  

  

4. Záró rendelkezések 

 

  6. § (1) Ez a rendelet 2018. ……..napján lép hatályba. 

  (2) Hatályát veszti a kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 11/2002. (V. 23.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

Szilágyi László  Marcsikné Orosz Emese 

  polgármester jegyző 

  

 

A rendelet 2018. május …..napján kihirdetésre került. 

 

 Marcsikné Orosz Emese 

 jegyző 
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

a kitüntetésekről, azok alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

…/2018. (…) önkormányzati rendeletéhez 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése 

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.  

Ennek megfelelően az elvégzett előzetes hatásvizsgálat megállapításai az alábbiak: 

 

 

I. Várható társadalmi hatások 

Az önkormányzati rendelet egyértelműen rögzíti a helyi kitüntetések adományozásának rendjét, 

a kitüntetések adományozására javaslatot tevők körét, mely díjra és milyen feltételek megléte 

esetén lehet javaslatot tenni. Új kitüntetés nem került bevezetésre, csupán pontosítás történt az 

egyes kitüntető díjak adományozási szabályai vonatkozásában 

 

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs, a település közösségi életét erősíti. 

Az új rendelet az eddig is meglévő, a kitüntetések adományozásával járó költségvetési terheket 

nem emeli. 

 

III. Várható környezeti hatások 

A rendeletben foglaltaknak környezetre gyakorolt közvetlen hatása nincs. 

 

IV. Várható egészségi következmények 

A rendeletben foglaltaknak egészségügyi következménye nincs. 

 

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs. 

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A 2002-ben megalkotott rendelet hatályon kívül helyezett rendelkezéseket tartalmazott, ezért 

indokolttá vált az új rendelet megalkotása. 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A rendelet megalkotás többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.   
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INDOKOLÁS 

Alsózsolca Város Önkormányzata képviselő-testületének 

a kitüntetésekről, azok alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

 rendelet-tervezetéhez 

 

Általános indokolás 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kitüntetések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 11/2002. (V.23.) önkormányzati rendeletében határozata 

meg a város által adományozható kitüntetések rendjét és rendszerét. 

 

A rendelet felülvizsgálata során megállapításra került, hogy a jogtechnikai jogszabályok 

változása, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény hatályon kívül 

helyezésével – mely a rendeletalkotásra vonatkozó felhatalmazást adta – indokolttá vált a 

rendelet hatályon kívül helyezése és egy új, egységes szerkezetben való megalkotása. 

 

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

alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a kitüntetések és elismerő címet 

alapítása. 

 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 

2011. évi CCII. törvény alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a feladatkörével 

összefüggő, egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismerésére kitüntető címet, 

díjat, oklevelet, plakettet vagy más elismerést alapíthat és adományozhat. A törvény 24. § (9) 

bekezdése felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének, 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. 

 

 

Részletes indokolás 

 

1. §-hoz: 

A rendelet célját, valamint Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 

adományozható kitüntetéseket tartalmazza. 

 

2. §-hoz: 

Az „Alsózsolcai Közösségért”, a „Fiatalok Alsózsolcáért”, valamint az „Alsózsolcai 

Közszolgálatért” kitüntetésekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, meghatározva, hogy 

az egyes kitüntetésekkel milyen tárgyjutalmak, oklevelek, emlékplakettek járnak. 

 

3. §-hoz: 

A kitüntetések adományozásával kapcsolatos közös rendelkezéseket tartalmazza, megjelölve a 

kitüntetések adományozására javaslatot tevő személyek körét, a javaslatok benyújtásának 

határidejét, a kitüntetés átadásának személyét, napját. 

 

4. §-hoz: 

Záró és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza. 
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