28/2001. (10.19.) Kgy. sz. rendelet1
A szociális területen dolgozók, illetve a szociális területen működő önkéntes
szervezetek tagjainak és szervezeti kereteken kívül szociális területen
önkéntesen tevékenykedő személyeknek adományozható kitüntetések
alapításáról
A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7.§ (1) bekezdésében,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés a)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a
kiemelkedő érdemeket szerzett személyek kitüntetéseiről az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet hatálya
(1)2 A rendelet hatálya kiterjed a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által
fenntartott szociális intézményekre, valamint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Önkormányzata közigazgatási területén működő szociális intézményekre, illetőleg a város
területén a szociális területen önkéntesen működő szervezetek tagjaira és szervezeti kereteken
kívül szociális területen önkéntesen tevékenykedő személyekre.
(2) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) által
létesített kitüntetések a szociális területen tartósan kiemelkedő eredményességgel
Hódmezővásárhelyen dolgozó személyeknek adhatók.
2.§
Adományozható kitüntetések
(1) A Közgyűlés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén a szociális alap-és
szakosított ellátás tevékenységben, valamint a szociális területen végzendő önkéntes munkában
kiemelkedő érdemeket szerzett személyek munkájának elismerésére a következő
kitüntetéseket alapítja:
a) "Hódmezővásárhely Szociális Ügyének Szolgálatáért"
b) "Hódmezővásárhely Szociális Ügyének Önkéntes Segítéséért"
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3.§
"Hódmezővásárhely Szociális Ügyének Szolgálatáért"
(1) Hódmezővásárhely Szociális Ügyének Szolgálatáért kitüntetés adományozható azoknak a
személyeknek, akik
a, személyes gondoskodást nyújtó alap-és/vagy szakosított ellátás területen,
b, legalább 8 éven keresztül kiemelkedő eredményességgel dolgoztak, és
c, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város területén legalább 5 éves szakmai működéssel
rendelkeznek.
(2) A "Hódmezővásárhely Szociális Ügyének Szolgálatáért" kitüntetést évente legfeljebb három
személy kaphatja.
(3) A kitüntetésekhez a Közgyűlés a mindenkori minimálbér 85%-nak megfelelő
jutalomösszeget biztosít.
4.§
"Hódmezővásárhely Szociális Ügyének Segítéséért"
(1) Hódmezővásárhely Szociális Ügyének Segítéséért" kitüntetés adományozható annak a
szervezet tagjának vagy szervezeti kereteken kívül önkéntesen tevékenykedő személyek, aki:
a) anyagi ellenszolgáltatás nélkül, önkéntesen ajánlja fel közreműködését, segítségét
másoknak
b) feltárja a közösségi szükségleteket, és elősegíti, hogy a közösségek részesei legyenek saját
problémáik megoldásának
c) erőteljesebbé teszi a társadalmi felelősségvállalást és a családi, a közösségi, valamint a
nemzetközi szolidaritás jegyében cselekszik.
(2) A "Hódmezővásárhely Szociális Ügyének Segítéséért" kitüntetést évente két személy
kaphatja.
(3) A kitüntetésekhez a Közgyűlés a mindenkori minimálbér 50%-nak megfelelő
jutalomösszeget biztosít.
5.§
A kitüntetések közös szabályai
(1) A kitüntetéshez a Közgyűlés a város pecsétjével ellátott oklevelet adományoz, melynek
szövegét a 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A Közgyűlés által alapított kitüntetések adományozását kezdeményezheti - a kitüntetendő
személyek munkáltatója, vagy a munkáját behatóan ismerő közösségek (karitatív szervezetek,
társadalmi szervezetek,stb.) - minden természetes és jogi személy.
(3) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy nevét, címét,
valamint az elsimerni kívánt tevékenység ismertetését.
A javaslathoz csatolni szükséges az Adatlapot, mely a rendeletben meghatározott - egyes
kitüntetésekre vonatkozó - feltételek kimunkálását tartalmazza. Az Adatlap a rendelet 1-2. sz.
mellékletét képezi.
(4) 3 A javaslatot minden év szeptember 25-ig írásban kell eljuttatni a polgármesternek.
(5) 4 A polgármester a beérkezett javaslatokat - döntés céljából - minden évben az októberi,
annak elmaradása esetén a soron következő rendes Közgyűlés elé terjeszti.
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(6) A Közgyűlés az előterjesztett javaslatokról a "Hódmezővásárhely Szociális Ügyének
Szolgálatáért" és a "Hódmezővásárhely Szociális Ügyének Segítéséért" kitüntetések esetében a
betűrendben feltüntetett jelöltekről, kézfelemeléssel, egyszerű szótöbbséggel dönt.
(7) A Közgyűlés az egyes kategóriákban az adott keretszámot meghaladó szavazategyenlőség
esetén ismételt szavazással dönt. A megismételt szavazás előtt 10 perc szünetet kell elrendelni.
6.§
(1) 5A kitüntetések átadása minden évben november hónapban a Szociális Munka Napjához
kapcsolódó ünnepség keretei között történik.
(2) 6A kitüntetéseket a polgármester, vagy az általa megbízott személy adja át minden évben a
Szociális Munka Napjának alkalmából rendezett ünnepségen, vagy a kitüntetés
adományozásáról szóló döntés meghozatalát követő Közgyűlésen.
(3) A kitüntetettek névsorát és az odaítélés indoklását a helyileg szokásos módon közhírré kell
tenni.
(4) Az adományozott kitüntetésekről nyilvántartást kell vezetni, mellyel kapcsolatos ügyviteli
feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.
7.§
(1) A kitüntetésekkel kapcsolatos összes költséget az önkormányzat viseli.
(2) A kitüntetésekkel járó pénzjutalom az általános szabályok szerint adóköteles.
8.§
A kitüntetés visszavonása
Méltatlanná válik a kitüntetésre az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott, vagy akit
fegyelmi büntetésként a munkahelyéről elbocsátottak. A kitüntetésre méltatlanná vált
személytől a kitüntetést a Közgyűlés visszavonhatja.
9.§
Záró rendelkezés
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Hódmezővásárhely, 2001. október 11.
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