
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képvisel ı-testületének 

17/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 
 a városi kitüntetések alapításáról és adományozásá ról szóló 

5/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításá ról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.1.r) pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Önkormányzati Bizottság véleményének kikérésével a 
következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a városi kitüntetések 

alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következı (5) bekezdéssel egészül ki:   

 
„ (5) Az elismerı oklevelet az odaítélést követıen Lajosmizse Város Polgármestere 
ünnepélyes keretek között adja át. ” 

 
2. §  

 
(1)  A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  

 
„ (4) Az elismerı oklevél korlátlan számban adományozható, az adományozásról a 
Képviselı-testület dönt.”  

 
3. §  

 
(1) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
 

„(1) A kitüntetı cím adományozására a Képviselı-testület tagjai, továbbá a Képviselı-
testület bizottságainak tagjai tehetnek javaslatot.” 
 

(2) A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
 

„(2) A szakmai kitüntetı díjak, és az elismerı oklevelek adományozása tekintetében 
az (1) bekezdésben meghatározottakon túl javaslattal élhetnek az adott 
tevékenységet folytató intézmények vezetıi, valamint az érdekképviseleti, illetve 
szakmai szervezetek is.”   
 

(3) A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
  

„ (3) A kitüntetı címre, és a szakmai kitüntetı díjakra vonatkozó javaslatot minden év 
március 31. napjáig kell Lajosmizse Város Jegyzıjéhez eljuttatni. Az elismerı oklevél 
adományozására vonatkozó javaslat Lajosmizse Város Jegyzıjéhez bármikor 
benyújtható.” 
 

4. §  
 

(1) A Rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  



 
„(2) A szakmai kitüntetı díjakra beérkezett javaslatokat, és az elismerı oklevélre 
vonatkozó javaslatokat a Képviselı-testület bizottságai Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 
11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) 1. 
mellékletében meghatározottak szerint tárgyalják.” 
 

(2) A Rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
  

 „ (4) A bizottságok az SZMSZ-ben meghatározottak szerint véleményezik a szakmai 
kitüntetı díjra, és az elismerı oklevélre beérkezett javaslatokat. A bizottságok 
véleménye nem köti a Képviselı-testületet a döntéshozatalkor.” 

 
(3) A Rendelet 13. § (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
  

„(5) A kitüntetı cím és a szakmai kitüntetı díjak tekintetében a bizottságok 
véleményeiket minden év május 1. napjáig juttatják el a polgármesterhez.” 
 

5. §  
 

(1) A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
 

„ (1) A kitüntetı cím és a szakmai kitüntetı díjak adományozásáról a Képviselı-
testület minden év június 30. napjáig titkos szavazással dönt.”  
 

(2) A Rendelet 14. §-a a következı (4) bekezdéssel egészül ki:  
 

„(4) Az elismerı oklevél adományozásáról a Képviselı-testület a javaslat benyújtását 
követı ülésen nyílt szavazással dönt.” 

 
 

6. §  
 

(1) A Rendelet 11. § (1) bekezdésében a „viaszpecséttel” szövegrész helyébe a 
„szárazpecséttel” szöveg lép.  
 
(2) A Rendelet 11. § (4) bekezdésében a „címerével” szövegrész helyébe a „Város címerét 
ábrázoló szárazpecséttel” szöveg lép.  
 

7. §  
 

(1) Ez a rendelet 2015. szeptember 24. 14.15 órakor lép hatályba, és a hatálybalépését 
követı napon hatályát veszti. 

 
Basky András       dr. Balogh László  
 polgármester       jegyzı  

    
   

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. szeptember 24. 14.15 óra 
 

        dr. Balogh László   
                        jegyzı 
 

 
 


