
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
/2015.( ) önkormányzati rendelete

a helyi elisrnerésekről szóló 4/2013.(ll.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő—testülete Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011 .évi (‘(‘II. törvény 24.
(9) bekezdésében fbglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i)
pontjában meghatározott feladatkörében cl járva a következőket rendeli cl:

1 .
A helyi elismerésekről szóló 4/201 3.( 11.26.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 2.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Elismerő cím adományozására a képviselő—testület jogosult.
(2) A javaslattétel lehetőségére, a javaslattétel határideje előtt legalább 30 nappal a

helyben szokásos módon felhívást kell közzétenni.
(3) Az elismerő cím aclományozására vonatkozó javaslatot az I melléklet szerinti

formában kell benyújtani. A formailag nem megfelelő javaslat elutasításra kerül.
(4) A polgármester mérlegelési joggal nem rendelkezik, az összes formailag érvényes

javaslatot köteles a képviselő-testület elé teijeszteni.
(5) Elismerő cím adományozásáról a képviselő—testület minősített többséggel, zárt

testületi ülés keretében, titkos szavazással dönt.”

2.
A Rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.
(3) A visszavonás tényét és annak okát a nyilvántartásban fel kell tüntetni, ás annak

tényét a helyben szokásos módon közzé kell tenni.”

3.
A Rendelet (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.
(1) A javaslattételi felhívások közzétételével, a kezdeményezések és javaslatok

összegyűjtésével és értékelésével kapcsolatos ügyviteli feladatok ellátásáról a
Polgármesteri Hivatal gondoskodik.”

4.
A Rendelet 5. (1) bekezdésében a „példamutató emberi magatartása” szövegrész helyébe a
„példamutató emberi magatartásuk szövegrész lép”.

5.
A Rendelet 6.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.
(1) A „Mezőberényért” kitüntetés, „Mezőberényért” posztumusz kitüntetés odaitélését

minden év május 31-ig kezdeményezheti az Önkormányzat Képviselő-testületének
tagja.

(2) A „Mezőberényért” kitüntetés évente legfeljebb egy személy részére adományozható.
(3) Az elismerés birtokosa jogosultságot szerez a 2. mellékletben szereplő logó korlátlan

használatára.”

II / 3.



A Rendelet I 0. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A (líszpolgáli Cím ocinítélését min(lcn év május 15—ig a polgánncsternél
kezdeményezheti az Önkormányzat Képviselő—testületének tagja.”

7. I

A Rendelet a következő l2!A.-sal egészül ki:

(1) Az elismerések odaítélését írásban kezdeményezheti az Önkormányzat Képviselő-
testületének tagja, valamint minden városlakó ás Mezőherényben székhellyel
rendelkező szervezet, intézmény minden év január 1 5-ig a polgármesternél, aki
véleményezésre továbbítja azt, a 13—l7.*-han meghatározott illetékes bizottság felé.

(2) Az elismerés Mezőberény város címerével ellátott díszoklevél, amelyen szerepel a
elismerést megnevező Felirat, az adományozás éve, az elismerésben részesített személy
neve.

(3) Az oklevelet a polgármester ás a jegyző hja alá, s pecsételi le a város címerét
tartalmazó önkormányzati pecséttel.

(4) Az elismerés adományozásával pénzjutalom nem jár.
(5) Az elismerés mindegyike egy személynek, szervezetnek, közösségnek akár több évben

is adományozható.
(6) Kategóriánként évente legfeljebb egy elismerés adornányozható.
(7) Az elismeréseket évenként március I 5-én, ünnepélyes keretek között a polgármester

adja át.
(8) Az elismerés birtokosa jogosultságot szerez a 2. mellékletben szereplő logó korlátlai

használatára.”

8.
A Rendelet jelen rendelet I. ás 2. mellékletével egészül ki.

9.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ás az azt követő napon hatályát veszti.

1o.
Hatályát veszti a Rendelet l8.-a.

Mezőberény, 2015.

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgármester jegyző



1. melléklet a . /201 5.(.) onkormányzati reridelethez

JAVASLAT VÁROSI ELISMERÉSRE

Elismerő cím megnevezési

.lavaslatol tevő szerv személy

.kivnsln[ot tevő szerv, személy címe

Elismerésre javasolt személy (közösség)

(Amennyiben ismerete van a kért adatokról kérjük, töltse Id)

I nkcíme
Anyja nev
Születési helye, ideje
Foglalkozása, beosztása,
MunkahelyL

RÉSZLETES INDOKOLÁS:
(Az elismerésre javasolt személy, közösség Mezőberény életében betöltött szerepének.

eredményeinek méltatása, az adományozás alapjául szolgáló tevékenység)

Kelt Ph.
aláírás



2. melléklet a ./201 5.(Il.) önkormányzati rcndclcthez

1 . Az I . a) pontjában meghatározott elismerés birtokosa az alábbi logo I isználatára jogosult:

“Mezőberényért”

(ciz elismerés megszerzésének éve)

2. Az 1 . c) ca) pontjában meghatározott elismerés birtokosa az alábbi logó használatára

jogosult:

“Mezőberény Kultúrájáért”

(űz elismerés megszerzésének éve)

3. Az I . c) eb) pontjában meghatározott elismerés birtokosa az alábbi logó használatára

jogosult:

--

ir(

-

4. Az l. c) cc)

jogosult:

“Mezőberény Sportjáért”

(űz elismerés meqszerzésének éve)

pontjában meghatározott elismerés birtokosa az alábbi logó használatára

“Mezőberény E9észsé9ü9yéért,
Szocialis ellatasaert

(űz elismerés megszerzésének éve)



5. Az 1 . c) cd) pontjában mcgIiitámmot[ ciismefés biftokosa az alábbi Ingó basználatáta

jogosult:

“Mezőberény Neveléséért,
Oktatásáért”

(az elismerés megszerzésének éve)

6. Az 1 . c) cc) pontjában meghatározott elismerés birtokosa az alábbi logó használatára

jogosult:

“Mezőberény VdIIaIkozójau

(az elismerés megszerzésének éve)



Vlezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

4/20 13.(1I.26.) önkormányzati rendelete

a helyi elismerésekről

Mezőberény Város Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának haszn’ilatíról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. (9) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az önkormányzat által alapított elismerő címek

1 .

Mezőberény Város Önk6rmányzati Képviselő-testülete a következő elismerő címeket alapítja:
a) „Mezőberényért” kitüntetést, a Mezőberényért végzett maradandó. kiemelkedő

tevékenység elismerésére;
aa) „Mezőberényért” posztumusz kitüntetést, elhunyt személyeknek, a Mezőberényért

végzett maradandó, kiemelkedő tevékenység elismerésére;
b) „Mezőberény Város Díszpolgúra” címet azok részére, akik kiemelkedően jelentős

munkáj ukkal, vagy egész életművükkel Mezőberényen túlmuta[óan olyan általános
elismerést szereztek, amivel hozzájárultak a város jó hírneve öreghítéséhez;

c) ágazati, szakmai elismerő címeket az egyes szakterületeken végzett kiemelkedő munka
elismerésére az alábbi elnevezésekkel
ca) „Mezőberény Kultúrájáért” elismerő cím,
eb) ‚Mezőberény Sportjáért” elismerő cím,
cc) „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért” elismerő cím,
cd) .‚Mezőberény Neveléséér[, Oktatásáért” elismerő cím,
cc) „Mezőberény Vállalkozója” elismerő cím.

2. Közös rendelkezések

(1) Elismerő cím adományozására a képviselő-testület jogosult.
!Á jalattétel lehetőségére. a aslatTtel hutgl 30 iiajal a hely ben

kásosmólonfevástlelzzéteni.
(3) Az elismerő cím adományozására vonatkozó javaslatot a 1. melléklet szerinti formában

kell benyújtani. A formailag nem megfelelő javaslat elutasításra kerül.
(4) A polgármester mérlegelési joggal nem rendelkezik, az összes formailag érvényes

javaslatot köteles a képviselő-testület elé teij eszteni.
(5) Elismerő cím adományozásáról a képviselő-testület minősített többséggel, zárt testületi

ülés keretében, titkos szavazással dönt.

(1) Elismerő cím adományozására q Képviselő testület jogosult.
(2) A polgármester mérlegelési joggal nem rendelkezik, az összes javaslatot köteles q

Képviselő testület elé terjeszteni.
(3) Elismerő cím adományozásáról a képviselő testület minősített többséggel, 7órt tetiileti

ülés keretében, titkos szavazással dönt.

Módosította a 23/2014.(Vll.02.) önkormányzati rendelet 1.-a. hatályba lép 2014.07.03. nappal.



( ) Vissza kell vonni. Így elveszti elismerő címét az, akit a Ríróság a közLigyek gyakorlásától
jogel SCFI clii holt. továbbá attól. akit a flíróság iáiidékosan elkövetett bűncselekmény
miatt jogerősen siabadág esztés büntetésre ítélt.

(2) Az elismerést az adományozó ké1)\ iselő—testület vonja \ issza A isszavonást a kép iselő—
testület bármely tagja. bái-mely ik javaslatot tevő személy. ‘ag szerk ezet
kezdeményezhiel i

avonás tényét és annak okát a ny fel kell tüntetnÁés*nyt a
fl siokásos módon köz,

4.

• A javaslattétehi kihívások közzétTvel, a kczdeiriényczések. s v4ok
sszegyűjtésévc[ és értékclésévct kos g3Vtteli

stcril ivtndoskodik
(2) A Polgármesteri I livatal nyilvántartást vezet az elismerésben rézcsülőkről.
(3) Az elismeréssel járó költségek lc(lczetét a Polgármesteri [-livatal éves költségvetésében

kell biztosítani.
(4) A Polgái mesteri Hivatal gondoskodik róla, hogy elismerő cím viselője évente tájékoztatást

és meghívást kapjon a Mezőberényben megrendezésre kerülő eseményekről.

II. RÉSZLFTES RFNDELKEZÉSEK

23 „Mezőberényért” kiíünte(és, „Mezőberényért” positumusz kitüntetés

5

( I ) A Jvlczőbem ényért kitüntetés, ‚Mevőbcrényért” posztumusz kitüntetés adományozható
azon magánszemélyeknek, akik a településen élnek, vagy éltek, Mezőberényért
maradandot alkottak. kiemelkedő tevékenységet lblytatlak a társadalmi. gazdasági.
kulturális. közigazgatási. oktatási. egészségügyi. szociális. rendészeti. művészeti élet
bármely területén a hagy omán\ ok ápolásában kiemelkedően hasznos. értékteremtő
munkát végeztek. és ennek révén Mezőherén hírnevét öregbítették. továbbá példamutató
emberi miatt egyébként köztiszteletben állnak.

(2)A “Mezőberényért kitüntetést eg személy életében csak egyszer kaphatja meg.

6.

berényárt kitüntetés. poszu.tmusz kitüntetes odaítelésémjdel3
év május 31-ig kezdeményezheti az Önkarnáwyzat Kápviselő-testü4nek tagj______

2) Mebrényért’ kitüntetés éverne leIbbszernély részére adomán\ ( hat(I

(3) . elismerés birtokosa ságót mellékletben szereplo loklátian

használatára.
47•

(1) A Mezőberén)ért” kitüntetést é\enkénl október 23-án ünnepélyes keretek köött a
polgármester adja át. Az adományozásról okiratot kell készíteni, amit a kitüntetettnek a

díszdobozos plakettel, pénzjutalommal együtt kell átadni. Az adományozásról szóló
okiratot a polgármester írja alá. A kitüntetésekrői az erre a célra rendszeresített

2 Módosította a 23!2014.(Vll.02.) önkormányzati rendelet 2*-a. hatályba lép 20140703. nappal
Módoította a 23/2014.(Vll.02.) önkormányzati rendelet 3.-a. hatályba lép 201407.03 nappal.

‘ Módosította a 23!2014.(V11.02.) önkormányzati rendelet 5*-a. hatályba lép 2014.07.03 nappal.



3

diszalbumban nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a
kitüntetettek nevét, lakcímét, az adományozás alapjául szolgáló tevékenységet ás az

adomanvnmns időpontját.

(2) A ‘Mezőherányéil” posztumusz kitüntetést évenként október 23—án ünnepélyes keretek
között a pulgármester adja át az elismerésben részesített személy hozzátartozójának. Az

adományuzúsról okiratot kell készíteni, amit díszdobozos plakettel együtt kell átadni. Az
adományozásról szóló okiratot a polgármester Írja alá. A kitüntetésekről az erre a célra
rendszeresített díszalbumban nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia
kell a kitüi][etettek nevét, lakcímét, az adományozás alapjául szolgáló tevékenységet és az
adninányuzás időpontját.

8.

(1 )J\ k itüniciés. kör alakú 10 cm átmérőjű bronz plakett melynek egyik oldalán Mezőberény
város címere látható Mezőherénv Felirattal. másik oldalán a kitüntetett neve ás az
a(lományozás dátunia szerepel.

(2)A kitüntetáshez egy városi címerrel ellátott oklevél jár, ami igazolja az adumányuzás
tényét ás t a il a I mazza annak indokát.

(3)A kitüntetéssel pénzjutalom jár, ennek értéke a mindenkori köztisztviselői illetményalap
tízszeresc.

5(4) A „Mczőbcrényért” posztumusz kitüntetéssel pénzjutalom nem jár.

4. „I\’Iezőberény Város Díszpolgára1’cím

9.

1) ..Mezőberény Város Díszpolgára cím (a továbbiakban: díszpolgári cím) adományozható
annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki

a) kiemelkedően jelentős munkájával. vagy egész életművével mind országosan vagy
nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, hogy hozzájárult a város
jó hírneve öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként
köztiszteletben áll,

b) közvetlenül vagy közvetve kiemelkedően hozzájárult a váios társadalmi. gazdasági,
tudományos, kulturális. művészeti és egyéb vonatkozású ljlődéséhez,
gyarapodúsához,

c) a közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

d) maradandó alkotásokkal segítette a város. vagy tágabb környezetünk előrehaladását, és
tekintélyének növelését.

(2) A díszpolgúri cím erkölcsi elismerés, amellyel a település tiszteletét és háláját fejezi ki a
kitüntetett személynek.

(3) A díszpolgári címet egy személy életében csak egyszer kapbatja meg.

I 0.
(1) A díszpolgári cím odnítélését minden év május 15 ig q polgármesternél kezdeményezheti

az Önkormányzat Képviselő testületének tagja. A javaslatnak tartalmaznia kel!

Módosította a 23!2014.(V1l.02.) önkorminyzati rendelet 6.-a. hatályba lép 2014.0703. nappal
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adományozás alapjául sol-gáló tevékenység, vagy alkotás részletes— ismertetését és
méltatását,-am-i-t a ‘pviselő—testület ülésére-be-kell-terjeszteni.

(1) A díszpolgári cím odaítélését minden óv május I 5-ig a polgármesterné] kezdeményezheti
az Onkormányzat Képviselő-testületének tagja.

ll.
(I )A díszpolgári CÍ1T évente adományozható augusztus 20—án. amit Ünnepélyes keretek között

kell áta(lni nyilvános polgármesteri méltatás mellett.
(2) A kitüntetéssel díszdobozban elhelyezett A/3-as díszoklevél jár. melyen Mezőberénv

város címere látható „Mezőberény Város Díszpolgára’ilirattal. A (líszoklevél tartalmazza
továbbá az adományozó és a kitüntetett nevét, az adományozás dátumát, a polgármester
aláírását, valamint a képviselő—testület bélyegző lenyomatát.

(3) Az elismerés adományozásával énzjutalom nem jár.

5. Ágazati, szakmai elismerő íiiiek

Az ágazati. szakmai elismerő címek alapításának a célja, hogy az Onkormúnyzat méltó

módon elismerje és kifejezze a város megbecsülését a jelen, az adott területen aktívan dolgozó
kiválóságainak, akik:
— a város Ij lesztésében az átlagosnál kiemelkedőhbcn munkálkodnak, tudományos, művészeti

munkásságuk során maradandót alkottak, vagy
— az átlagosnál kimagaslóbb eredményességű tevékenységükkel a város gazdaságának,

kultúrájának, oktatásának. sportéle[ének ljlődésút. a lakosság életkörülményeinek javítását
szolgálják, vagy

— az átlagosnál kimagaslóbb tevékenységükkel támogatják a nemzetiségek kultúrájának
továbbélését, hagvományaik megőrzését, életkörülményeik javítását, Vagy

- az átlagosnál kiemelkeclőhh helyi közéleti tevékenységet végeznek. vagy
- tevékenységükkel Mezőherény hazai és nemzetközi hírnevét öreghítették.

l2IA
(L)Az :elismerések odaitólóset írásban kezdeméyeti az Önkormányzt Képviselő

mtütének tagja. alamint minden ‘vá$slakó ó Mz5hernyhen Zkhcll\ cl rendelkevo
ivezet, intézmény’ minden óv jm1ur ‘‘ a nestemnélIkLvékmén\e,ésrc
továbbítja azt. a 13--l 7.-han bottság leli______________________

Iz dismeies Me/(hetcnv \ aios crn’évl IItott d1zok1t4Ll ani l Lfl /L1 LpL I
lisrnerést megnevező felirat az Ő ve’ a7 kmerésben részesített s/emél\
ncy.

() \.[e’a alá. 1ji le a vúro círneret tartalmazó

ömányzati pecséttelf’
(4) A elismerés adományozásvaí’énzjuta[om nem ái.
(5) Az elismerés m i1e sicmólynek, zen’ezetnek, közéwwk akár több évben is

adomanyoihato.
(6 Kategóiiánkéntcnw legMjebb egy cl ismere adornónyozkttó,
(7) Az elismeréseket évenként március 15-én. ünnepél keretek között a polgánueter adja

át.
(8)»Az elismerés okiltt szerez a mellékletben szereplő logó korlátlan

használat’
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13.
(1) „f\’Iczőherény Kultúrájáért” elismerés adományozható azoknak a személyeknek és
közösségeknek, akik

a) a város kulturális, művészeti, tudományos életében az átlagosnál kiemelkedőbb
munkát végeznek, eredményt értek cl, vagy

b) ai átlagosnál kiemelkedöbben támogatják a nemzetiségek kultúrájának
továbbélését, hagyományainak megőrzését Vagy

c) jelentős művészi alkotással. tevékenységgel járultak hozzá a város hazai és
nemzetközi hírnevének öregbítéséliez, vagy

d) művészi alkotásuk, tevékenységük általános elismerést vívott ki a szakmai,
művészei i életben a műértő közösség körében.

(2.) Az elismerés a(lományozható mindazoknak a személyeknek, kollektíváknak, akik a
kulturális tevékenységet kimagasló erkölcsi és anyagi támogatásban részesítették.

(3) Az elismerés odaí[élésére az önkormányzat mindenkori szakbizottsága tesz javaslatot.

14.
(1) „ Mezőberény Sportjáért” elismerés adományozható azoknak a személyeknek ás

közösségeknek, akik
a) lelkiismeretes ülkészítő munkájukkal tanítványaikat az átlagosnál kimagaslóbb —

területi, országos, nemzetközi - eredmények eléréséhez segítették hozzá, vagy
h) odaadó. szervezői, támogatói munkáj ukkal rangos sporteseményekkel
gazdagítottak a város sportéletét, vagy
c) bármely mezőberényi székhelyű sportegyesületben igazolt sportolóként működnek
közre, és területi, országos, vagy nemzetközi sportversenyen kiemelkedően
szerepeltek.

(2) Az elismerés adományozható mindazoknak a személyeknek, kollektíváknak, akik a
sporttevékenységet kimagasló erkölcsi és anyagi támogatásban részesítették.

(3) Az elismerés odaítélósére az önkormányzat mindenkori szakbizottsága tesz javaslatot.

5.
(1 )„f\/Iezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért” elismerés adományozható azoknak

a személyeknek és közösségeknek, akik
a) a város egészségügyi vagy szociális ellátása érdekében az átlagosnál kimagaslóbb

tevékenységet folytatnak, vagy
b) a város egészségügyi vagy szociális ellátása érdekében példaértékű munkát

végeztek, vagy
e) a gyermekvédelem, az idősgondozás, a fogyatékos és megváltozott
munkaképességű emberek rehabilitációja érdekében, illetve az ezzel foglalkozó
intézményekben kiemelkedő szakmai tevékenységet fejtenek ki.

(2) Az elismerés adomáiiyozható mindazoknak a személyeknek, kollektíváknak, akik a város
egészségügyi vagy szociális ellátását kimagasló erkölcsi és anyagi támogatásban
részesítették.

(3) Az elismerés odaítélésére az önkormányzat mindenkori szakbizottsága tesz javaslatot.

1 6.
(1) „Mezőberény Neveléséért, Oktatásáért” elismerés adományozható azoknak a

személyeknek és közösségeknek, akik
a) olyan kiemelkedő nevelő oktató munkát végeznek, amely a szakma, a szülők, és a

gyerekek körében is elismert, vagy
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b) az átlagosnál kimagaslóbb eredményt értek cl az óvodai. iskolai nevelő—oktató
munkában,

c) magas fokú pedagógiai és szakmai Felkészültségük alapján, élen járnak a hatékony
pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában.

(2) Az elismerés adornányozható mindazoknak a személyeknek, kollektíváknak, akik a
vámsban Rlyó nevelő — oktató munkát kimagasló erkölcsi és anyagi támogatásban
észesitették.

(3) Az elismerés odnítélésére az önkormányzat mindenkori szakbizottsága tesz javaslatot.

17.
(1) Az „I’1ezőhcrény Vállalkozója” elismerés adományozható egyéni vállalkozásnak vagy

gazdasági társaságnak, aki
a) az átlagosnál sikeresebb vállalkozásként működik, vagy legalább 5 Fő Újabb

munkahelyet teremtett,
b) a városban, illetve a szakmában elismert vállalkozó vagy gazdasági társaság,
c) tevékenységével hozzájárul a város elismertségéhez, jó hírnevéhez.

(2) Nem kaphat elismerést az, akinek köztartozása van, ellene végrehajtás indult, Vagy az
általa irányított vállalkozás csődeljárás, végelszámolás vagy llszámolás alatt áll.

(3) Az elismerés odaítélésére az önkormányzat mindenkori szakbizottsága tesz javaslatot.

(1) Az —-el-i-smerés odaítélését írásban kezdeményezheti az Önkormányzat Kéjwi-se1ő-
te4ületének tagja, valamint minden városlakó és Mezőberényben székhellyel rcndclke-z

aki véleményezésre továbbítja azt,a
12 l6. ban meghatározott illetékes h ett’ felé. A kezdeményezésnek tartalmaznia
kell az adományozás alapjául szelgáló tevékenység, vagy alkotás részletes ismertetését és

(2) Az elismerés Mezőberény város címerével ellátott díszoklevél, amelyen szerepe-l—a
e-li-s-m-er4s-t megnevezö felirat, az adományozás éve, az elismerésben részesített személy
neve.

(3) Az oklevelet q polgármester és q jegyző ítja alá, s pecsételi le q város címerét tartalmazó
önkormányzati pecséttcl.

(4) Az elismerés adományozásával pénzjutalom nem jár.
(5) Az elismerés mindegyike egy személynek, szervezetnek, közösségnek akár több évben is

ad-eináyozható.
(6) Kategóriánként évente legfeljebb egy elismerés adományozható.
(7) Az elismeréseket évenként március 15 én, ünnepélyes keretek között q polgármester adja

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. Hatályba léptető rendelkezések

6l9

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A .JVlezőberényért posztumusz kitüntetésre 2014. évben július 15-ig lehet javaslatot tenni

a polgármesteunél.
7. Uatályon kívül helyező rendelkezések

6 Módosította a 23!2014.(VII.02.) önkormányzati rendelet 7.-a, hatályba lép 20 14.07.03. nappal.
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20.
(I ) I I IIy’lt veszti a ..Mezőheényért kitüntetés adomúnyoiistróI szóló 25/1 997.(VI.23.)

MÖK szimú rendelet. a ..Mezőberúnyért kitüntetés idomnyozásárol szóló
25/I )07.(Vl.23.) MOK szimú rendelet módosítúsróI szóló 41/I 997.(Xl.24.) MOK sz.
rendelet, a 32/l )9(XI 1.14.) MOK sz. rendelet és i 32/2004.(XI.29.) MOK sz. rendelet.

(2) I l1t’Il\’át veszti i .Mczőberén Vws I )ísz)olgára cím aloi-nnyozsaról szóló
21/2003.(IX. 19.) MÖK sz. rendelet.

(3) Hatilyit veszti u v(irosi elismerések ilpítsiról és idomúnyozisuk wndjéről szóló
23/2() I I .( VII 1.30.) onlu)rminyzati rendelet.

7(4) Fzeii rendelet I 9.* (2) bekezdése 2014. december 3 1. nappal hatúlyt veszti.

Mezőbemény, 2013. lhrwir 25.

Siklósi lstvin s.k. Dr. löldesi Szabolcs s.k.
polgármester jegyző

Jelen rendel etet a mai napn k I h I F( lett eii:

Mezőherény, 2013. Iehruúi 26.

Dr. löldesi Szabolcs
jegyző

v1ódoította a 23/2014.(VII.02.) önkormúnyzati rendelet 8.-a. hatályba lép 2014.07.03. nappal.
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1. melléklet a 412013. (11.26.) sz. önkormányzati rcndclcthez

JAVASLAT VÁROSI ELISMERÉSRE

Elismerő cím megnevezési

.Iavaskitot tevő szerv, személy

.lavashitot tevő szerv, személy címe

Elismerésre javasolt személy (közösség) :

(Amennyiben ismerete van a kért adatokrol kérjük, töltse ki)
LakcíniL
Anyja ncvc
Születési helye, iclejc
Foglalkozása, beosztása,
fVlunkaliclyc:

RÉSZLETES INDOKOLÁS:
(Az elismerésre javasolt személy, közösség Mezőberény életében betöltött szerepének.

eredményeinek méltatása, az adományozás alapjául szolgáló tevékenység)

Kelt Ph.
aláírás
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2. melléklet a ..../20 15111.) önkormányzati rendefethez

1. Az I . a) pontjában meghatározott elismerés birtokosa az alábbi logó használatára jogosult:

“Mezőberényért”

(az elismerés megszerzésének éve)

2. Az 1 . c) ca) pontjában meghatározott elismerés birtokosa az alábbi logó használatára
jogosult:

“Mezőberény Kultúrájáért”

(űz elismerés megszerzésének éve)

pontjában meghatározott elismerés birtokosa az alábbi logó használatára

“Mezőberény Sportjóért”

(űz elismerés meqszerzésének éve)

4. Az I . c) cc) pontjában meghatározott elismerés birtokosa az alábbi logó használatára
jogosult:

“Mezőberény E9észségügyéért,
Szocialis ellatosaert

(űz elismerés megszerzésének éve)

pontjában meghatározott elismerés birtokosa az alábbi logó használatára

______

“Mezőberény Neveléséért,

____

Oktatásáért”

(űz elismerés megszerzésének éve)

3. Az i. c) eb)
jogosult:

5. Az 1. c) ccl)
jogosult:



‚O

6. Az l. c) ce) poritjában meghatározott elismerés birtokosa az alábbi logó használatára
jogosult:

“Mezőberny VáIIaIkozója”

(az elismerés megszerzésének éve)


