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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……./…… (……...) önkormányzati rendelete
az önkormányzati kitüntetésekről
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének
és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi
CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(II.27.) önkormányzati rendelet 2.
melléklet 1.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Ügyrendi, Igazgatási és Rendészeti Bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:

1. Az önkormányzati kitüntetések
1. §
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kimagasló teljesítmények
megbecsülésére és elismerésére az alábbi önkormányzati kitüntetéseket
alapítja:
a) Ózd Város Díszpolgára kitüntető cím;
b) Pro Urbe Ózd kitüntető díj.

2. Ózd Város Díszpolgára kitüntető cím
2. §
(1) Ózd Város Díszpolgára kitüntető cím adományozható azoknak a
köztiszteletben álló személyeknek, akik:
a) Ózd város érdekében kimagasló, áldozatos munkát végeztek,
b) tevékenységükkel elősegítették Ózd város fejlődését, érdekeinek
előmozdítását,
c) Ózd városnak jó hírnevet szereztek,
d) tevékenységükkel országos, nemzetközi téren elismerést értek el,
vagy
e) kimagasló életművükkel maradandót alkottak.
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(2) A cím több éven át végzett kiemelkedő, alkotó tevékenység elismeréseként
adományozható.
(3) Az Ózd Város Díszpolgára kitüntető címmel adományozott személy
jogosult magát „Ózd Város Díszpolgár”-ának nevezni.
3. §
Az Ózd Város Díszpolgára kitüntető címmel
a) a város címerével ellátott tokba helyezett oklevél,
b) művészi kivitelű, a város címerével ellátott bronz emlékplakett és
c) nettó 500.000 Ft összegű pénzjutalom
jár.
4. §
(1)
Ózd Város Díszpolgára jogosult Magyarország nemzeti és állami
ünnepein szervezett városi ünnepségeken, valamint Ózd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének ünnepi ülésein meghívottként részt
venni.
(2)
Ózd Város Díszpolgárát – halála esetén – a városban e célra kijelölt
temetőben díszsírhely illeti meg.

3. Pro Urbe Ózd kitüntető díj
5. §
Pro Urbe Ózd kitüntető díj adományozható azoknak az Ózd városban élő és
alkotó, vagy munkásságukkal a városhoz kötődő elméleti és gyakorlati
szakembereknek, alkotóművészeknek, valamint Ózd városban tevékenykedő
szervezeteknek, akik, vagy amelyek:
a) a város érdekében hosszú időn keresztül lelkiismeretes, kiemelkedő,
eredményes munkát végeztek, és
b) szakterületükön kimagasló teljesítményt nyújtottak.
6. §
A Pro Urbe Ózd kitüntető díjjal
a) a város címerével ellátott tokba helyezett oklevél,
b) művészi kivitelű, a város címerével ellátott bronz emlékplakett és
c) nettó 300.000 Ft összegű pénzjutalom
jár.
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4. A kitüntetések adományozásának rendje
7. §
(1)

A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek:
a) a polgármester, az alpolgármesterek;
b) a Képviselő-testület tagjai;
c) a városban működő nemzetiségi
testületei;
d) a jegyző.

önkormányzatok

képviselő-

(2)

A javaslattevők önmaguk, vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti
hozzátartozójuk kitüntetését nem indítványozhatják.

(3)

A javaslatokat minden év március 31-ig kell megküldeni Ózd Város
Polgármestere részére. A javaslatban a megalapozott döntéshez
szükséges részletességgel be kell mutatni a jelölt személy életútját,
valamint a kitüntetés alapjául szolgáló érdemeket.

(4)

A kitüntetési javaslatokról a Képviselő-testület dönt.

8. §
(1)

Az Ózd Város Díszpolgára kitüntető címből és a Pro Urbe Ózd kitüntető
díjból évente egy-egy adományozható. Azonos elismerésben ugyanaz a
személy egy alkalommal részesülhet.

(2)

A kitüntetéseket Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
adományozza, az elismerésekkel járó okmányokat Ózd Város
Polgármestere írja alá.

(3)

Az Ózd Város Díszpolgára kitüntető címet és a Pro Urbe Ózd kitüntető
díjat minden évben kiemelkedő városi esemény alkalmával a
Polgármester adja át.

(4)

A rendelet hatályba lépését megelőzően adományozott címek és
kitüntetések tovább viselhetők.
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9. §
Az Ózd Város Díszpolgára cím adományozását a város díszes kivitelű
almanachjába, a Pro Urbe Ózd kitüntető díj adományozását Ózd Város
címerével ellátott könyvbe kell bevezetni.
5. A kitüntetések visszavonása
10. §
(1)

A kitüntetés visszavonható abban az esetben, ha az elismerésben
részesített arra érdemtelenné válik.

(2)

Érdemtelen a kitüntetésre az, akinek, vagy amely szervezetnek a
tevékenysége vagy közéleti szereplése Ózd város megítélését súlyosan és
hátrányosan befolyásolja.
11. §

(1) A kitüntetés visszavonását ugyanazok a szervek és személyek
kezdeményezhetik a Polgármesternél, akik az adományozásra javaslatot
tettek.
(2) A kitüntetés visszavonásáról a Képviselő-testület dönt.

6. Záró rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló 17/2012.(VII.20.) önkormányzati rendelete.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester
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Általános indokolás
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i) pontja alapján a helyi
önkormányzat önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és
elismerő címeket alapíthat.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§
3. pontja értelmében a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a
kitüntetések és elismerő címek alapítása.
Ózd Város Önkormányzata az önkormányzati elismerések alapításának és
adományozásának rendjét jelenleg a 17/2012. (VII.20.) önkormányzati
rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.
A kitüntetési eljárás rendje 2001 óta lényegében nem változott, a Rendelet
érdemben annyiban tér el a korábban hatályos - a helyi kitüntetések
alapításáról és adományozásáról szóló - 9/2001. (III.30.) önkormányzati
rendelettől, hogy már nem csak magánszemélyek, hanem közösségek,
társadalmi vagy gazdasági szervezetek, önkormányzati intézmények is
részesülhetnek elismerésben.
Ózd Városban 1972 és 2016 között 52 díszpolgári cím, 1979 és 2016 között 128
Ózd Városért díj, 2001 és 2016 között 76 Ózd Város Közszolgálatáért díj
kiosztására került sor.
A Rendelet gyakorlati alkalmazása során többször felmerült a jelenlegi
rendszer újraszabályozásának kérdése.
A rendelet-tervezet célja a kitüntetési rendszer új szabályainak megalkotásával
elsősorban az Ózd Város Önkormányzata által elismert teljesítmények
nagyobb erkölcsi megbecsülésének lehetővé tétele, másodsorban az
eljárásrend egyszerűbbé tétele.
A kitüntetésre érdemes szakterületek, valamint a kimagasló eredmények és
példamutató cselekedetek részletes felsorolása helyett a rendelet-tervezet
átfogó jelleggel határozza meg azokat a tevékenységeket, amelyek alapul
szolgálhatnak az elismerésre.
A rendelet-tervezet megtartja az Ózd Város Díszpolgára kitüntető címet és a
jelenlegi két kitüntető díj (Ózd Városért és Ózd Város Közszolgálatáért)
helyett egy, a Pro Urbe Ózd kitüntető díj alapítására tesz javaslatot.
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A rendelet-tervezet értelmében az évente kiosztható díjak száma
összességében csökkentésre kerül, ugyanakkor a pénzbeli elismerés összege
lényegesen magasabb a jelenleginél. Mindezek a változtatások együttesen a
kitüntetések nagyobb társadalmi megbecsültségét teszik lehetővé.
A rendelet-tervezet a kitüntetési eljárás rendjét is megújítja, a jelenlegihez
képest egyszerűbb, átláthatóbb eljárás kialakítására tesz javaslatot.
A rendelet-tervezet a hatálybalépése előtt adományozott kitüntető címekre és
díjakra nincs kihatással, birtokosaik a továbbiakban is jogosultak maradnak
azok viselésére.
Részletes indokolás
1.§-hoz
A Képviselő-testület által adományozható díjak alapításáról rendelkezik. A
rendelet-tervezet a jelenlegi három kitüntetés típus helyett kettőre - Ózd Város
Díszpolgára kitüntető cím és Pro Urbe Ózd kitüntető díj – tesz javaslatot. A
Pro Urbe Ózd díj az Ózd Városért és Ózd Város Közszolgálatáért kitüntető
díjak helyett kerül megalapításra.
2.§-hoz
Az Ózd Város Díszpolgára kitüntető címben részesíthető személyek köréről
rendelkezik.
3-4.§-hoz
A kitüntető címmel járó elismerések leírását, valamint az ahhoz kapcsolódó
jogosultságokat tartalmazza.
5.§-hoz
A Pro Urbe Ózd kitüntető díjban részesíthető személyek körét határozza meg.
Az Ózd Városért és Ózd Város Közszolgálatáért díjakhoz képest szélesebb
alanyi kör díjazására ad lehetőséget azzal, hogy az odaítélés feltételeinél nem
nevesít szakterületeket.
6.§-hoz
A Pro Urbe Ózd kitüntető díjjal járó elismerések leírását tartalmazza.
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7.§-hoz
A kitüntetési javaslattétel szabályait tartalmazza. Ezen belül rendelkezik az
adományozásra javaslatot tevők köréről, a javaslattételi határidőről.
Egyértelműen meghatározza, hogy a kitüntetési javaslatokról a Képviselőtestület dönt.
8.§-hoz
Az évente adományozható díjak mennyiségéről rendelkezik. A hatályos
rendelet értelmében az évi egy díszpolgári kitüntetésen kívül a Képviselőtestületnek összesen további nyolc díj adományozására van lehetősége. A
rendelet-tervezet megtartja a díszpolgári cím évente egy alkalommal történő
adományozásának lehetőségét, viszont a Pro Urbe Ózd kitüntető díjból is csak
évi egy adományozható. A rendelet-tervezet meghatározza továbbá, hogy a
kitüntetések kiemelkedő városi esemény alkalmával kerülnek átadásra.

9.§-hoz
A kitüntetések nyilvántartásáról rendelkezik. Az Ózd Város Díszpolgára
kitüntető cím adományozását továbbra is a város díszes kivitelű
almanachjában kell nyilvántartani, a Pro Urbe Ózd kitüntetésben részesülőket
Ózd Város címerével ellátott könyvbe kell bevezetni.
10-11.§-hoz
A kitüntetések visszavonására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
Meghatározza, hogy érdemtelen a kitüntetésre az, akinek, vagy amely
szervezetnek a tevékenysége vagy közéleti szereplése Ózd város megítélését
súlyosan és hátrányosan befolyásolja. A visszavonásról a képviselő-testület
dönt.
12.§-hoz
A hatálybalépésről, valamint a folyamatosság biztosítása érdekében a korábbi
kitüntetések továbbviselésének lehetőségéről rendelkezik.
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TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján
1. Az önkormányzati rendelet címe:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../….. (….)
önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről
2. A képviselő-testületi ülés időpontja:
2016. december 15.
3. Társadalmi hatások
Közvetlen társadalmi hatása nincs. Közvetett társadalmi hatásként
jelentkezik, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó személy példaképül
szolgálhat a város közössége számára.
4-5. Gazdasági és költségvetési hatások
A tervezetnek gazdasági hatása nincs. Költségvetési hatása: a korábbi
évekhez képest összességében véve költségcsökkenést jelent.
6. Környezeti és egészségi következményei
Környezeti és egészségi következmények nem keletkeznek.
7. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása
Az eljárási rend egyszerűsítésével az adminisztratív terhek csökkennek.
8.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás
elmaradásának várható következményei
A
rendelet
megalkotását
indokolja,
hogy
a
kitüntetések
adományozásának lehetősége a jelenleg hatályos önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezése után is biztosított legyen.

9. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi
erőforrások adottak. A kitüntetések adományozásával összefüggő
kiadások fedezetét Ózd Város Önkormányzata költségvetésében
biztosítani kell.

