12/2014. (04. 28.) Kgy. rendelet
A nevelési, közművelődési, kulturális területen dolgozók illetve a város
közszolgálatáért végzett munka elismerésének szabályozásáról
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közgyűlése a kiemelkedő érdemeket szerzett személyek kitüntetéséről az alábbi rendeletet
alkotja.
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által
fenntartott
a) óvodák,
b) közművelődési intézmények,
c) polgármesteri hivatal területén dolgozó személyekre terjed ki.
(2) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) által
létesített kitüntetések a szakterületén tartósan kiemelkedő eredményességgel
Hódmezővásárhelyen dolgozó személyeknek adhatók.
Adományozható kitüntetések
2. §
A Közgyűlés a város területén a köznevelési munkában és annak segítésében, valamint a
közművelődés és a közszolgálati, köztisztviselői területen kiemelkedő érdemeket szerzett
személyek munkájának elismerésére a következő kitüntetéseket alapítja:
-„Hódmezővásárhely Nevelésügyének Szolgálatáért”
-„Hódmezővásárhely Közművelődéséért”
-„Hódmezővásárhely Közszolgálatáért”
"Hódmezővásárhely Nevelésügyének Szolgálatáért"
3. §
(1) "Hódmezővásárhely Nevelésügyének Szolgálatáért" kitüntetés adományozható azoknak az
óvodapedagógusoknak, dajkáknak, pedagógiai munkát segítőknek, tagintézmény-vezetőknek
és intézményvezetőknek, akik legalább 10 éven keresztül kiemelkedő eredményességgel
dolgoztak és Hódmezővásárhely területén legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

(2) A kitüntetést évente legfeljebb 3 személy kaphatja.
(3) A Közgyűlés eseti döntést hozhat a kitüntetéshez pénzjutalom biztosításáról.
"Hódmezővásárhely Közművelődéséért"
4. §
(1) "Hódmezővásárhely Közművelődéséért" kitüntetés adományozható azoknak a
közművelődési illetőleg kulturális intézményben dolgozóknak, akik legalább 10 éven
keresztül kiemelkedő eredményességgel dolgoztak és Hódmezővásárhely területén legalább 5
éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
(2) A kitüntetést évente legfeljebb 3 személy kaphatja.
(3) A Közgyűlés eseti döntést hozhat a kitüntetéshez pénzjutalom biztosításáról.
"Hódmezővásárhely Közszolgálatáért"
5. §
(1) "Hódmezővásárhely Közszolgálatáért" kitüntetés adományozható azoknak a közszolgálati,
köztisztviselői körbe tartozó dolgozóknak, akik szakterületükön tartósan kimagasló
teljesítményt nyújtanak, és legalább 5 éves hódmezővásárhelyi gyakorlattal rendelkeznek.
(2) A kitüntetést évente legfeljebb 3 személy kaphatja.
(3) A Közgyűlés eseti döntést hozhat a kitüntetéshez pénzjutalom biztosításáról.
A kitüntetések közös szabályai
6. §
A kitüntetéshez a Közgyűlés a város pecsétjével ellátott oklevelet adományoz.
7. §
(1) A Közgyűlés által alapított kitüntetések adományozását kezdeményezheti minden
természetes és jogi személy.
(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy nevét, címét,
valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését.
A javaslathoz csatolni szükséges az Adatlapot, amely a rendeletben meghatározott – egyes
kitüntetésekre vonatkozó – feltételek kimunkálását tartalmazza. Az Adatlapot a rendelet 1 – 3.
számú melléklete tartalmazza.
(3)1 A javaslatot minden év március 31-ig írásban kell eljuttatni a polgármesternek.
(4)2 A polgármester a beérkezett javaslatokat - döntés céljából - minden évben a májusi
Közgyűlés elé terjeszti.
(5) A Közgyűlés az előterjesztett javaslatokról zárt ülésen, egyszerű szótöbbséggel dönt.
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A Záró rendelkezések alapján 2015. január 1-jén lép hatályba
A Záró rendelkezések alapján 2015. január 1-jén lép hatályba

8. §
(1) A kitüntetések átadása minden évben a tanévzárást követően, ünnepélyes keretek között
történik.
(2) A kitüntetéseket a polgármester, illetőleg az általa megbízott személy adja át.
(3) A kitüntetettek névsorát a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni.
(4) Az adományozott kitüntetésekről nyilvántartást kell vezetni, mellyel kapcsolatos ügyviteli
feladatokat a polgármesteri hivatal látja el.
9. §
(1) A kitüntetésekkel kapcsolatos összes költséget az önkormányzat viseli. A kitüntetésekkel
járó pénzjutalom az általános szabályok szerint adóköteles.
A kitüntetés visszavonása
10. §
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.
Záró rendelkezés
11. §
(1) Ez a rendelet - kivéve a 7. § (3) és (4) bekezdéseit - a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet 7. § (3) és (4) bekezdései 2015. január 1-jén lépnek hatályba. 2014. évben a
javaslatot április 30-ig kell írásban eljuttatni a polgármesterhez.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(4) A rendelet kihirdetésének napján hatályát veszti a nevelés-oktatás területén dolgozók,
illetve a város közszolgálatáért végzett munka elismerésének szabályozásáról szóló 24/1993.
(11.22.) Kgy. sz. rendelet.

1. sz. melléklet
ADATLAP
„Hódmezővásárhely Nevelésügyének Szolgálatáért” kitüntetéshez
Név: ……………………………………………………………………………….…………….
Születési név: ………………………………………………………………………………...…
Születési hely, idő:………………………………………………………………………………
Anyja neve:…………………………………………………………………………...…………
Lakcím:…………………………………………………………………………………...……..
Foglalkozás:…………………………………………………………………….......…...………
Munkahely:…………………………..………………………………………………………….
Szolgálati jogviszony időtartama: ……………………..………………………………………..
Elismerni kívánt tevékenység ismertetése:……………….……………………………………..
…………………………………………………………...……………...……………………….
………………………………………………………………………………......……………….
………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………..…………………………….
Hódmezővásárhely, ………………….
…………………………………..
kezdeményező
Szakmai szolgálati idő igazolása:……………………………………………………………….

2. sz. melléklet
ADATLAP
„Hódmezővásárhely Közművelődéséért” kitüntetéshez
Név: ……………………………………………………………………………….…………….
Születési név: ………………………………………………………………………………...…
Születési hely, idő:………………………………………………………………………………
Anyja neve:…………………………………………………………………………...…………
Lakcím:…………………………………………………………………………………...……..
Foglalkozás:…………………………………………………………………….......…...………
Munkahely:…………………………..………………………………………………………….
Szolgálati jogviszony időtartama: ……………………..………………………………………..
Elismerni kívánt tevékenység ismertetése:……………….……………………………………..
…………………………………………………………...……………...……………………….
………………………………………………………………………………......……………….
………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………..……………….
Hódmezővásárhely, ………………….
…………………………………..
kezdeményező
Szakmai szolgálati idő igazolása:……………………………………………………………….

3. sz. melléklet
ADATLAP
„Hódmezővásárhely Közszolgálatáért” kitüntetéshez
Név: ……………………………………………………………………………….…………….
Születési név: ………………………………………………………………………………...…
Születési hely, idő:………………………………………………………………………………
Anyja neve:…………………………………………………………………………...…………
Lakcím:…………………………………………………………………………………...……..
Foglalkozás:…………………………………………………………………….......…...………
Munkahely:…………………………..………………………………………………………….
Szolgálati jogviszony időtartama: ……………………..………………………………………..
Elismerni kívánt tevékenység ismertetése:……………….……………………………………..
…………………………………………………………...……………...……………………….
………………………………………………………………………………......……………….
………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………..……………….
Hódmezővásárhely, ………………….
…………………………………..
kezdeményező
Szakmai szolgálati idő igazolása:……………………………………………………………….

