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ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2014. június 30-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi elismerésekről szóló 4/2013.(H.26.) önkormányzati rendelet értelmében a

„Mezőberényért” kitüntetés adományozására május 3 l-ig volt lehetőség javaslatot tenni.

Ebben az évben olyan kezdeményezés is érkezett, miszerint elhunyt személyt javasolnak a

kitüntetésre. Ahhoz, hogy erre lehetőség legyen,. módosítani szükséges a fent nevezett helyi

rendeletet a „Mezőberényért” posztumusz kitüntetés bevezetésével.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja

el a melléklet rendelet-tervezetet.

Mezőberény, 2014. június 12.

Dr. Földesi Szabolcs
jegyző



Mezőberény Város Önkormányzati Képisclő-testülete
12014.( ) önkormányzati rendelete

a helyi elismerésekről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország címerének észászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 201 l.évi CCII. törvény 24.(9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 .

A helyi elismerésekről szóló 4/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:Rendelet) 1 . a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) „Mezőberényért” kitüntetést, a Mezőberényért végzett maradandó, kiemelkedőtevékenység elismerésére;
aa) „Mezőberényért” posztumusz kitüntetést, elhunyt személyeknek, aMezőberényért végzett maradandó, kiemelkedő tevékenység el ismerésére;”

2
A Rendelet 3. alcíme helyébe a kö’etkező alcím lép:

„Mezőberényért” kitüntetés, „Mezőberényért” posztumusz kitüntetés”

3,
A Rendelet 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.
(1) A “Mezőberényért’ kitüntetés, „Mezőberényért” posztumusz kitüntetésadományozható azon magánszemélyeknek, akik a településen élnek, vagy éltek,Mezőberényért maradandót alkottak, kiemelkedő tevékenységet folytattak atársadalmi, gazdasági, kulturális, közigazgatási, oktatási, egészségügyi, szociális,rendészeti, művészeti élet bármely területén a hagyományok ápolásában kiemelkedőenhasznos, értékteremtő munkát végeztek, ás ennek révén Mezőberény hírnevétöregbítették, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletbenállnak.”

4.
A Rendelet 6.* (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.
(1) A „Mezőberényért kitüntetés, „Mezőberényért” posztumusz kitüntetésadományozására javaslatot tehet: a képviselő-testület bármely tagja.”

A Rendelet 7.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A ‘Mezőberényért kitüntetést évenként október 23-án ünnepélyes keretek között apolgármester adja át. Az adományozásról okiratot kell készíteni, amit a kitüntetettneka díszdobozos plakettel, pénzjutalommal együtt kell átadni. Az adományozásról szóló



okiratot a polgármester írja alá, A kitÜntetésekről az erre a célra rendszeresített
díszalbumban nyilvántartást lcd! vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a
kitüntetettek nevét, lakcímét, az adományozás alapjául szolgáló tevékenységet és az
adományozás időpontját.

(2) A “Meőberényért” posztumusz kitüntetést évenként október 23-án ünnepélyes
keretek között a polgármester adja át az elismerésben részesített személy
hozzátartozójának. Az aciományozásról 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 kitüntetettek nevét, lakcímét, az
adományozás alapjául szolgáló tevékenységet és az adományozás időpontját.”

6.
A Rendelet 8.-a a következő bekezcléssel egészül ki:

„8.
(4) A „Mezőberényért” posztumusz kitüntetéssel pénzjutalom nem jár.”

7,
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Mezőberény, 2014. június

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgármester jegyző




