
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete 

a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 22/2014. (XII.19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés i) 

pontjában meghatározott feladatkörében a Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Képviselő-testület Ügyrendi és Szociális 

Bizottsága, valamint a Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§. 

A kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 22/2014. (XII.19.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(3) A kitüntetés odaítéléséről Kiskunhalas Város Polgármestere dönt. A kitüntetés legfeljebb 

egy személynek, közösségnek, civil szervezetnek minden páros évben adományozható.” 

2.§. 

A Rendelet 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehet a szakterületen működő intézmény, intézmény 

fenntartó, alapítvány, egyesület, érdekképviseleti szervek helyi szervei, kamarák helyi 

szervezetei, Magyarországon bejegyzett egyház olyan módon, hogy annak hivatalos 

képviselője nyújthat be felterjesztést.  

A javaslatot minden év március 1-jéig lehet benyújtani Kiskunhalas Város polgármesterének.” 

3.§. 

A Rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehet a szakterületen működő intézmény, gazdasági 

társaság, intézmény fenntartó, alapítvány, egyesület, érdekképviseleti szervek helyi szervei, 

kamarák helyi szervezetei, Magyarországon bejegyzett egyház olyan módon, hogy annak 

hivatalos képviselője nyújthat be felterjesztést.” 

4.§ 

A Rendelet 9. § (1), (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Elismerésben részesülhet az a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

alkalmazásában álló köztisztviselő, aki közszolgálati tevékenységét kiemelkedően magas 

színvonalon végzi és munkájával hozzájárul ahhoz, hogy a város által nyújtott közigazgatási 

tevékenység színvonala emelkedjen valamint munkájával, emberi magatartásával kivívta 

környezete megbecsülését. 

(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehet a jegyző. A javaslatot minden év április 30-áig 

lehet benyújtani Kiskunhalas Város polgármesterének.” 

” 

5. § 

A Rendelet 10/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az elismerés odaítélésére javaslatot tehetnek sportegyesületek, szakosztályok, 

magánszemélyek, melyet minden év november 30. napjáig lehet benyújtani Kiskunhalas 

Város polgármesterének. A Köznevelési, Kulturális, Sport és Humánpolitikai Bizottság 

minden év utolsó bizottsági ülésén javaslatot terjeszthet Kiskunhalas Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete elé. A díj átadásának időpontja minden évben a lehetőleg február második 

hétvégéjén megrendezett Sportgála Díjkiosztó Ünnepség.” 



6.§ 

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

 

 

Kiskunhalas, 2017. október 26. 

 

 

 

 

 

  /:Fülöp Róbert:/    /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

  polgármester                         jegyző 

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2017. október 27. 

 

 

 

 

        /:Komlósné dr. Fekete Anikó:/ 

                 jegyző 

 


