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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2018. (V.25.) önkormányzati 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. 

  (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. 
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  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 a kihirdetését követő napon 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 25.napján kihirdetésre került. 

 

 Marcsikné Orosz Emese 

 jegyző 

 
 


