Mezőkövesd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2016. (V.2.) önkormányzati rendelete
Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi
CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi
CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Mezőkövesd Város Önkormányzata a város közéletében, közigazgatásában, gazdasági,
műszaki, tudományos, művészeti, közoktatási és közművelődési életében, testnevelési
és sport mozgalmában, valamint egészségügyi és szociális ellátásában szerzett
kimagasló érdemek elismerésére az alábbi kitüntető címeket és kitüntetéseket alapítja:
a) „Mezőkövesd Város Díszpolgára” kitüntető cím
b) „Mezőkövesd Városért” („Pro Urbe”) kitüntetés
c) „Mezőkövesd Közneveléséért” kitüntető díj
d) „Dr. Szűcs Géza” kitüntető díj
e) „Év Embere” kitüntető cím
f) „Év diákja” kitüntető cím
g) „Mezőkövesd Közbiztonságáért” kitüntető díj
2.§
(1) A „Mezőkövesd Város Díszpolgára” kitüntető cím azon személyek részére
adható, akik város érdekében kimagasló értékű tevékenységet fejtettek ki.
(2) „Mezőkövesd Városért” („Pro Urbe”) kitüntetés adományozható azoknak a
személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek,
akik vagy amelyek az 1.§-ban megfogalmazott területek bármelyikén kiemelkedően
hasznos munkát végeztek és ennek révén a város értékeit növelték, fejlődését
előmozdították, jó hírnevét öregbítették, tekintélyét emelték.
(3) A „Mezőkövesd Közneveléséért” kitüntető díjat azon óvodai, illetve alsó- és
középfokú nevelési-oktatási intézmények azon nevelői, pedagógusai részére lehet
adományozni, akik a nevelő-oktató munka területén adott időszakban, tanévben, továbbá
konkrét esemény vagy feladat végrehajtása során nyújtanak kimagasló teljesítményt.
(4) „Dr. Szűcs Géza” kitüntető díj azon személy részére adható, aki egészségügyi és
szociális területen kiemelkedő munkát végzett, tevékenységével az intézmény hírnevét
öregbítette, tekintélyét emelte.
(5) „Év Embere” kitüntető cím adományozható annak a személynek, aki az
adományozás évében Mezőkövesd város érdekében a legkiemelkedőbb és
legeredményesebb munkát végezte.

(6) Az „Év diákja” kitüntető cím annak a mezőkövesdi alap- vagy középfokú oktatási
intézményben tanuló diáknak adományozható, aki általános iskolai felső tagozatos
tanulmányait megkezdte, középiskolai tanulmányait még nem fejezte be, továbbá
a) tanulmányi eredménye,
b) tanulmányi versenyen elért eredménye,
c) kulturális-művészeti területen elért eredménye,
d) sportversenyen elért eredménye
e) közösségért végzett tevékenysége
szerint a tagintézmény-vezető, intézményvezető indoklással ellátott javaslata alapján
adott tanévben a legjobb eredményt érte el és magatartására legalább jó osztályzatot
kapott.
(7) A „Mezőkövesd Közbiztonságáért” kitüntető díj azon mezőkövesdi civil
szervezet, vagy azon mezőkövesdi személynek adható, aki az előző évben, vagy
hosszabb ideje eredményes munkát végez Mezőkövesd közbiztonságának megőrzése
érdekében.
3.§
(1) A kitüntetéseket Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
adományozza.
(2) A 1. § a) - e) és g) pont szerinti kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek
a) a képviselő-testület tagjai,
b) a képviselő-testület bizottságai,
c) a jegyző,
d) az önkormányzati intézmények és cégek vezetői,
e) társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok,
f) pénzügyi gazdasági szervezetek, szövetkezetek,
g) a megyei kormányhivatal járási hivatalának vezetője.
(3) Az 1.§ f) pont szerinti kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
a) az önkormányzati intézmények és cégek vezetői,
b) a Mezőkövesden található oktatási intézmények vezetői,
c) a társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok.
(4) A (2) bekezdés szerinti javaslatokat a javasolt személy vagy szervezet, csoport
elismerésre okot adó tevékenységével indokolva lehet megküldeni Mezőkövesd Város
Polgármesterének:
a) az 1. § a) - d) és f) pontjai estében a tárgyév május 10-ig,
b) az 1. § e) pontja esetében a tárgyév november 10-ig,
c) az 1. § g) pontja esetében tárgyév augusztus 31-ig.
(5) A kitüntetések odaítélését és átadását megelőzően az Önkormányzat Képviselőtestülete részére az Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság a beérkezett
javaslatok alapján rangsort készít és beterjeszti a Képviselő-testület elé. A javaslatot az
előkészítő bizottság a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki.

(6) „Mezőkövesd Város Díszpolgára”, „Mezőkövesd Közneveléséért”, „Dr. Szűcs
Géza”, „Év Embere”, „Mezőkövesd Közbiztonságáért” kitüntető díjakból évente egy,
a „Mezőkövesd Városért” („Pro Urbe”) kitüntetésből évente kettő, „Év diákja”
kitüntető díjból évente legfeljebb négy adományozható.
4.§
A kitüntetéseket Mezőkövesd Város Polgármestere a kitüntetetteknek az alábbi
időpontokban adja át:
a) az 1. § a) pontban megjelölt részére az augusztus 20-i városi
ünnepség keretében,
b) az 1. § c) pontjában megjelölt részére a Pedagógus Nap alkalmából,
c) az 1. § d) pontban megjelölt részére a Semmelweis Nap alkalmából,
d) az 1. § b) és f) pontokban megjelöltek részére a Város Napján,
e) az 1. § e) pontban megjelölt részére a városi Évértékelő ünnepség
keretében,
f) az 1. § (g) pontban megjelölt részére az október 23-i városi
ünnepségen.
5.§
(1) „Mezőkövesd Város Díszpolgára” kitüntető címmel
a) díszoklevél,
b) az 1. mellékletben leírt emléktárgy,
c) a város díszpolgára jogosult a címet viselni, azt neve mellett feltüntetni,
d) a város díszpolgára részére meg kell küldeni a Képviselő-testület üléseinek
meghívóját, a Mezőkövesdi Újságot, valamint a Matyóföld Periodika című
önkormányzati kiadványt,
e) a város díszpolgára díjmentesen látogathatja az önkormányzati,
közművelődési és sportlétesítményeket,
f) a város díszpolgára – a Képviselő-testület meghívása alapján – a testületet
képviselő delegációkban is részt vehet,
g) az elhunyt díszpolgárt Mezőkövesd város saját halottjának tekinti.
(2) A „Mezőkövesd Városért” („Pro Urbe”) kitüntetéssel díszoklevél és az 1.
mellékletben leírt emlékplakett kerül átadásra.
(3) A „Mezőkövesd Közneveléséért” kitüntető díjjal díszoklevél, az 1. mellékletben
leírt emlékplakett, valamint a mindenkori minimálbér nettó összegének megfelelő
pénzjutalom kerül átadásra.
(4) A „Dr. Szűcs Géza” kitüntető díjjal díszoklevél, az 1. mellékletben leírt
emlékplakett, valamint a mindenkori minimálbér nettó összegének megfelelő
pénzjutalom kerül átadásra.
(5) Az „Év Embere” kitüntető díjjal díszoklevél és az 1. mellékletben leírt emléktárgy
kerül átadásra.
(6) Az „Év diákja” kitüntető címmel díszoklevél és 25.000 Ft értékű könyvutalvány
kerül átadásra, továbbá az „Év diákja” a díj átadásától számított egy éven át
díjmentesen látogathatja az önkormányzati, közművelődési és sportlétesítményeket és
azok rendezvényeit.

(7) A „Mezőkövesd Közbiztonságáért” kitüntető díjjal díszoklevél és az 1.
mellékletben meghatározott emléktárgy kerül átadásra.
6.§
A Képviselő-testület a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény esetén jelen rendelet
1-5.§-ban foglaltaktól eltérően is dönthet a címadományozás rendjéről.
7.§
Ha a kitüntetett az elismerésre méltatlanná válik, az elismerést az adományozó
visszavonja. A méltatlanná válás tényét a képviselő-testület határozatban állapítja
meg. Érdemtelen a kitüntetés használatára különösen az, akit a bíróság a közügyek
gyakorlásától jogerősen eltiltott.
A kitüntetés és visszavonás tényét a Mezőkövesdi újságban kell közzétenni.
8.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 41/2004. (X.28.) önkormányzati rendelet, valamint az azt
módosító 9/2009. (III.25.), 11/2011. (III.31.), 19/2012. (V.31.) önkormányzati
rendelet.

Dr. Jakab Orsolya
jegyző

A rendelet kihirdetésének dátuma:
2016. május 2.

Dr. Jakab Orsolya
jegyző

Dr. Fekete Zoltán
polgármester

1. melléklet
a 7/2016. (V.2.) önkormányzati rendelethez
„Mezőkövesd Város Díszpolgára” részére
adományozható emléktárgy
Hollóházán készült kobaltkék színű, arany girland díszítésű porcelán váza. Az egyik
oldal közepén Mezőkövesd város színes címere, alatta pedig a „Mezőkövesd Város
Díszpolgára” felirat van feltüntetve.
„Mezőkövesd Városért” emlékplakett
A kitüntetés bullapecsét mintára bronzból öntött érem, melynek egyik oldalán
Mezőkövesd város 42 mm széles és 44 mm magas címere domborodik egy 60 mm
átmérőjű körgyűrűbe foglalva. A plakett másik oldalára nyomtatott betűvel a
„Mezőkövesd Városért” felirat van vésve.
„Mezőkövesd Közneveléséért” emlékplakett
A kitüntetés kör alakú, sárga rézből öntött érem, egyik oldalán „Mezőkövesd
Közneveléséért” felirattal, másik oldalán Mezőkövesd Város Önkormányzata felirat és
a város címere, mely alatt „szűcsös” matyó minta domborodik.
„Dr. Szűcs Géza” emlékplakett
A kitüntetés kör alakú, sárga rézből öntött érem, melynek egyik oldalán Dr. Szűcs
Géza arcképe domborodik Dr. Szűcs Géza díj felirattal, a másik oldalán Mezőkövesd
Város Önkormányzata felirat és a város címere, alatta „szűcsös” matyó minta
domborodik.
„Év Embere”
részére adományozható emléktárgy
Matyó motívumokkal és Mezőkövesd Város címerével díszített, az „Év Embere”,
valamint az évszám feliratot tartalmazó ólomkristály váza.
„Mezőkövesd Közbiztonságáért” emlékplakett
Nemes-ötvözetből készült emlékplakett, amelynek egyik oldalán Mezőkövesd város
közigazgatási területének határait jelölő stilizált rajz, másik oldalán Mezőkövesd
Város címere és a „Mezőkövesd Közbiztonságáért” felirat látható.

INDOKOLÁS
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyebek mellett
Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) és i) pontjában kapott
felhatalmazása alapján dönthet helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról.
Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004-ben alkotta meg a
Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló rendeletét. A rendelet
több alkalommal került módosításra az elmúlt időszakban.
Ennek oka a kitüntetések és a kitüntetett személyek társadalmi elismertségének
növelése, melynek érdekében egyes díjak összevonásra kerülnek, a kitüntetésre
javasolható személyek, illetve a javaslattevők köre pedig bővül. A „Mezőkövesd
Városért” kitüntető díj esetében a díj átadásának időpontja változik augusztus 20-áról
a Város Napjára.
Az új rendelet így egységesebb és áttekinthetőbb.
A fentiekben leírtaknak megfelelően a helyi szabályozás átláthatóságára, gyakorlati
alkalmazására tekintettel javasolt a Helyi kitüntetések alapításáról és
adományozásáról szóló 41/2004. (X.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése és egy új rendelet megalkotása.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
A Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által adományozható
kitüntetéseket rögzíti.
2. §-hoz
A Mezőkövesd Város Önkormányzata által adományozható kitüntetések részletes
leírását tartalmazza.
3. §-hoz
A javaslattevők körét, a javaslatok beérkezésének idejét, az előkészítő bizottság
feladatait, a díjak adományozásának rendjét határozza meg.
4. §-hoz
A kitüntetések átadásának időpontjait határozza meg.
5. §-hoz
A kitüntetésekkel járó elismeréseket tartalmazza.

6. §-hoz
Meghatározza a rendkívüli
címadományozást.

méltánylást

érdemlő

körülmény esetén

történő

7. §-hoz
Meghatározza a kitüntetések visszavonásának lehetőségét és rendjét.
8. §-hoz
A rendelet hatálybalépését, valamint a hatályát vesztő rendeleteket állapítja meg.

