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Az előterjesztés tárgya:  Helyi kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati 
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Meghívott: 
- 
 
Határozatot kapja: 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendeletünk módosítását a 
gyakorlati alkalmazásából eredő visszacsatolások indokolják.  
 
A „Komló Város Közszolgálatáért” kitüntető díjban részesülők körét javasolom 
bővíteni úgy, hogy a közigazgatási, rendvédelmi és igazságszolgáltatási szerveknél 
dolgozókon kívül a helyi, részben vagy egészben önkormányzati tulajdonban lévő 
közszolgáltatóknál foglalkoztatottak is javasolhatóak legyenek. 
 
A kitüntető címek és elismerő oklevelek átadását a jelenleg hatályos rendeletünk 
kizárólag a Komlói Napok során tartandó ünnepélyes képviselő-testületi ülésen teszi 
lehetővé. A kitüntető díjak átadásához hasonlóan, fenti elismerések kapcsán is célszerű 
lenne másik átadási lehetőséget biztosítani egyéb városi nagyrendezvények esetére, ezt 
is tartalmazza a rendelettervezet.  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 7. § (2) bekezdés értelmében, ha a 
szabályozás célja másként nem érhető el, a jogszabály hatálybalépésének napja a 
kihirdetés napja is lehet, ebben az esetben a hatálybalépés időpontját órában kell 
meghatározni, mely nem előzheti meg a kihirdetés időpontját. Tekintettel arra, hogy a 
testületi ülést megelőzően munkaértekezletre és bizottsági ülésre is sor kerül, a 
rendelettervezet elfogadásának pontos időpontját nem lehet egyértelműen 
meghatározni, így a hatálybalépés időpontja a képviselő-testület ülésén kerül 
meghatározásra.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági vélemény figyelembe 
vételével fogadja el az 1. számú mellékletben foglalt rendelettervezetet. 
 
 
Komló, 2013. június 12. 
 
 
 
         Polics József 
                 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet                                                                                            Rendelettervezet 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
../2013. (…..)  

 ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 
 
A HELYI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 13/2011. (V.27.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 
 

A helyi kitüntetések adományozásáról szóló 13/2011. (V.27.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„(2) „Komló Város Közszolgálatáért” kitüntető díj adományozható azon magyar 

állampolgár részére, aki közigazgatási-, rendvédelmi-, igazságszolgáltatási 
szervnél vagy önkormányzati tulajdonban (vagy résztulajdonban) álló helyi 
közszolgáltató szervezetnél magas színvonalon végzett munkájával hosszabb 
időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtott az ügyfelek érdekeit, az 
önkormányzati közszolgáltatás minőségi ellátását vagy a jogállamiság 
érvényesülését szolgálva.” 

 

2.§ 
 

A rendelet 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) A kitüntető címeket és elismerő okleveleket a polgármester a Komlói Napok 

rendezvény alatt tartott ünnepélyes képviselő-testületi ülésen vagy egyéb városi 
nagyrendezvényen adja át. Kitüntető díjak az érintett szakmai közösség által 
szervezett rendezvényen, szakmai napon, Komlói Napok rendezvény alatt 
tartott ünnepélyes képviselő-testületi ülésen, vagy egyéb, jelentősebb helyi 
eseményen is átadhatóak. A díjak átadásáról a polgármester gondoskodik, 
döntéséről az átadást megelőzően értesítenie kell a képviselő-testület tagjait.” 

 

3. § 
 

Ez az önkormányzati rendelet 2013. június 20-án … óra … perckor lép hatályba. 
 
Komló, 2013. június 20. 

 
          dr. Vaskó Ernő        Polics József   

              címzetes főjegyző                polgármester 
 
 



INDOKOLÁS 
 

1.§ 
 

A helyi közszolgálat nem csak az igazságszolgáltatás, rendvédelem vagy a 
közigazgatás keretei között értelmezhető, hanem ugyancsak a mindennapjaink során 
igénybe vett helyi közszolgáltatások oldaláról is. A helyi elismerések szempontjából 
az utóbbi kategória kerül beemelésre a „Komló Város Közszolgálatáért” kitüntető 
díjban részesülők közé.  

2.§ 
 

A kitüntető címek és elismerő oklevelek átadása esetében is indokolt a Komlói Napok 
rendezvényen tartott ünnepélyes testületi ülésen kívüli eseményen is lehetővé tenni az 
elismerés átadását. Ezt a lehetőséget teremti meg a javasolt szöveg. 
 

3.§ 
 

A törvényben biztosított lehetőséggel élve javaslom, hogy az elfogadás napján, ezen 
belül óra perc megjelöléssel lépjen hatályba a rendelet. Ez lehetővé teszi, hogy már 
ezen a képviselő-testületi ülésen az új normaszöveg szerinti döntéseket hozzon a 
képviselő-testület.  
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