Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9)
bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. §
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. §
Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak
érdekében, hogy kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon polgároknak, akik a helyi közösség
szolgálatában, a város jó hírének öregbítésében, Makó fejlődésének elősegítésében, valamint a
városi közszolgáltatások biztosítása során és a jövendő nemzedékek nevelésében és
oktatásában kimagasló és példamutató tevékenységet fejtettek ki, az alábbi kitüntetéseket
alapítja:
a) „Makó Város Díszpolgára” kitüntető cím,
b) Makó Városért Emlékplakett,
c) Makó Város Emlékérme.

„Makó Város Díszpolgára” kitüntető cím
2. §
(1)
Makó Város Önkormányzata a „Makó Város Díszpolgára” kitüntető cím (a
továbbiakban: Díszpolgári cím) adományozásával fejezi ki nagyra becsülését azok iránt, akik
gazdasági, tudományos, kulturális, sport vagy egyéb téren kifejtett tevékenységükkel a város
lakossága, a város hírnevének öregbítése érdekében huzamosabb időn át példamutató
eredményességgel munkálkodtak. Maradandó alkotásaikkal elősegítették Makó város
fejlődését, hozzájárultak a város lakói anyagi és szellemi jólétének gyarapodásához. E
kitüntető címmel óhajt adózni továbbá azoknak is, akik a tudomány és a művészet kimagasló
művelőiként szereztek érdemeket és kerültek kapcsolatba Makóval.
(2)
A Díszpolgári címet a város lakossága nevében Makó Város Önkormányzata
adományozza annak az élő, vagy elhunyt magyar, vagy külföldi személynek, aki az (1)
bekezdésben foglaltak szerint arra érdemes.
(3)

A Díszpolgári cím évente legfeljebb egy személynek adományozható.

(4)

A Díszpolgári cím az augusztus 20-ai ünnepség keretében kerül átadásra.

3. §
(1)
A díszpolgári cím adományozásáról a kitüntetett részére díszoklevelet kell kiállítani,
valamint a város címerével díszített arany pecsétgyűrűt kap.
(2)

Makó Város Díszpolgára:
a) jogosult magát Makó Város Díszpolgáraként megnevezni,
b) a Képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet,
c) Makó Város Önkormányzata által rendezett minden – legalább városi szintű –
rendezvényre hivatalos, és lehetőleg ott megkülönböztetett hely illeti meg.

(3)
Makó Város Díszpolgárát elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az
önkormányzat saját halottjának tekinti, és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.
Makó Városért Emlékplakett
4. §
(1)
Makó Város Önkormányzata Makó Városért Emlékplakettet (a továbbiakban:
Emlékplakett) adományozhat azoknak a magánszemélyeknek, akik a város fejlődése
érdekében kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő,
maradandó eredményeket értek el, továbbá azoknak a csoportoknak, egyesületeknek és
társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, amelyek tevékenységükkel kiemelkedő módon
járultak hozzá a város szellemi és anyagi gyarapodásához.
(2)

Az Emlékplakett átadására a város napi ünnepségsorozat keretében kerül sor.

(3)
Az Emlékplakett átadása köthető olyan kiemelkedő eseményhez, vagy annak
évfordulójához, melyhez a díj adományozása szorosan kapcsolódik.
(4)

Emlékplakett évente legfeljebb három adományozható.
5. §

(1)
Az Emlékplakett adományozásáról a kitüntetett adományozó okiratot, és Makó Város
Címerét ábrázoló, valamint „Makó Városért” feliratot tartalmazó emlékplakettet kap.
(2)

Az Emlékplakettel pénzjutalom jár, melynek összege bruttó 150.000,- Ft.
Makó Város Emlékérme
6. §

(1)
Makó Város Önkormányzata Makó Város Emlékérmét (a továbbiakban: Emlékérem)
mélynek, vagy közösségnek, akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) szakterületükön tartósan
kimagasló teljesítményt nyújtanak és munkájukat lelkiismeretesen, kimagasló teljesítménnyel
végzik.
(2)

Az Emlékérem a következő kategóriákban adható át:
a) Makó Város Nevelésügyéért Emlékérem,
b) Makó Város Közszolgálatáért Emlékérem,
c) Makó Város Közművelődéséért Emlékérem,

d)
e)
f)
g)

Makó Város Biztonságáért Emlékérem,
Makó Város Egészségügyéért Emlékérem,
Makó Város Sportjáért Emlékérem,
Makó Város Szociális gondoskodásáért Emlékérem.

(3)Az Emlékérem átadására a város napi ünnepségsorozat keretében kerül sor.
(4)
Az Emlékérem átadása köthető olyan országos vagy nemzetközi jeles naphoz, mely
adott szakterületen meghatározó jelentőséggel bír, ezek felsorolását a melléklet tartalmazza.
(5)
Emlékérem évente legfeljebb hét adományozható a (2) bekezdésben megjelölt
kategóriák figyelembe vételével azzal, hogy kategóriánként évente több Emlékérem is
kiadható.
7. §
Az Emlékérem adományozásáról a kitüntetett adományozó okiratot, és a volt Megyeházát (a
mai Városházát) és Makó Város Címerét ábrázoló, valamint a „Makó Város Emlékérme” és a
„Megbecsülés a tettekért” feliratot tartalmazó emlékérmet kap.
8. §
(1)
Makó Város Nevelésügyéért Emlékérem adományozható azoknak a Makó város
közoktatási intézményeiben dolgozó közalkalmazotti és nem közalkalmazotti jogállású
személyeknek és közösségnek, akik akár az oktató-nevelőmunka, akár az oktatást segítő
feltételek biztosítása terén hosszabb idő óta (legalább 10 éve) lelkiismeretes munkát végeznek
és a gyermekek nevelése-oktatása és harmonikus személyiségformálása érdekében
kiemelkedő eredményességgel dolgoznak.
(2)
Makó Város Közszolgálatáért Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek,
akik szakterületükön tartósan kimagasló teljesítményt nyújtanak, és akik hosszú idő óta
(legalább 10 éve) közmegelégedésre látják el közszolgálati, köztisztviselői feladataikat.
(3)
Makó Város Közművelődésért Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek,
akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) a kultúra és a közművelődés területén kimagasló
teljesítményt nyújtanak.
(4)
Makó Város Biztonságáért Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, akik
hosszú idő óta (legalább 10 éve) eredményesen működnek közre a város és lakói
biztonságáért folytatott munkában, különös tekintettel a rendőrség, tűzoltóság,
mentőszolgálat, polgárőrség, közterület-felügyelet, mezőőri szolgálat állományában végzett
szolgálatra.
(5)
Makó Város Egészségügyéért Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek,
akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) az egészségügy terén kiemelkedő tevékenységet
végeznek.
(6)
Makó Város Sportjáért Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek és
egyesületeknek, akik/amelyek a testnevelés és a sport népszerűsítésében, a diák-, a tömegvagy a versenysport szervezésében, valamint a lakosság fizikai és egészségi állapotának

fejlesztésében kimagasló munkát végeztek, továbbá olyan hazai vagy nemzetközi
sporteredményeket értek el, amellyel hozzájárultak Makó város hírnevének öregbítéséhez.
(7)
Makó Város Szociális gondoskodásáért Emlékérem adományozható azoknak a
személyeknek, akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) a szociális munka területén kiemelkedő
tevékenységet végeznek.
A kitüntetések adományozásának rendje
9. §
(1)
A Makó Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozását
kezdeményezheti minden természetes és jogi személy, egyesület, szervezet.
(2)
A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy, csoport,
egyesület, szervezet vagy közösség nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenység
részletes ismertetését, amellyel a javaslattevő szerint méltónak bizonyult a kitüntetésre, a
kitüntetésre javasolt életútját
(3)
A város napi rendezvénysorozaton átadandó kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat
minden év március 31-ig, a Díszpolgári cím adományozására vonatkozó javaslatokat minden
év június 20-ig kell írásban eljuttatni a polgármesternek.
(4)
A javaslattétel lehetőségéről a település lakosságát kellő időben a helyben szokásos
módon tájékoztatni kell.
(5)
A polgármester a beérkezett javaslatokat - döntés céljából – előzetes állásfoglalás
nélkül terjeszti a Képviselő-testülete elé.
(6)
A Képviselő-testület az előterjesztett javaslatokról, a kitüntetések odaítéléséről zárt
ülésen, minősített többséggel dönt.
10. §
(1)

A kitüntetéseket a polgármester, vagy az általa megbízott személy adja át.

(2)

A kitüntetettek névsorát a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján közzé kell tenni.

(3)
Az adományozott kitüntetésekről nyilvántartást kell vezetni, mellyel kapcsolatos
ügyviteli feladatokat a polgármesteri hivatal látja el.
(4)
A pénzjutalom és az adományozással járó egyéb költségek fedezetét a Makó Város
Önkormányzata éves költségvetésében biztosítja. A kitüntetésekkel járó pénzjutalom az
általános szabályok szerint adóköteles.
A kitüntetés visszavonása
11. §
(1)
Méltatlanná válik a kitüntetésre az, akit a bíróság jogerős ítéletével szándékosan
elkövetett bűncselekmény miatt elítélt, a közügyek gyakorlásától eltiltott, akit fegyelmi

büntetésként a munkahelyéről elbocsátottak, vagy egyéb cselekményével a kitüntetés
viselésére érdemtelenné vált.
(2)
A kitüntetések visszavonását a polgármesterhez benyújtott írásbeli indokolással bárki
kezdeményezheti.
(3)
A kitüntetés visszavonására vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselőtestület elé.
(4)
A kitüntetésre méltatlanná vált személytől a Képviselő-testület zárt ülésen, minősített
többséggel hozott határozatával a kitüntetést visszavonhatja.
(5) A kitüntetés visszavonásáról szóló döntést a nyilvántartásba be kell jegyezni.
12. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél
alapításáról, valamint adományozásuk rendjéről szóló 10/1997. (IV.10.) Makó ör.

Farkas Éva Erzsébet sk.
polgármester

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix sk.
jegyző

Záradék:
A képviselő-testület a rendeletet 2016. február 10-i ülésén fogadta el.
A rendelet 2016. február 11-től – hirdetőtáblán kifüggesztésre került.
Makó, 2016. február 11.

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

Melléklet
a 4/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Makó Város Nevelésügyéért
Makó Város Közszolgálatáért
Makó Város Közművelődéséért
Makó Város Biztonságáért
Makó Város Egészségügyéért
Makó Város Sportjáért
Makó Város Szociális
gondoskodásáért

pedagógusnap - június 1. vasárnapja
köztisztviselők napja - július 1.
magyar kultúra napja - január 22.
magyar tűzoltók napja, Szent Flórián nap - május 4.
magyar egészségügy napja, Semmelweis- nap - július 1.
magyar sport napja - május 6.
szociális munka napja - november 12.

