
 
 

ELŐTERJESZTÉS - 5.  
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 

 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2021. július 6.   

A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület  

Az előterjesztést készítette: jegyző  

Előterjesztő: polgármester 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

 

A tárgyalandó témakör tárgya: Az önkormányzat kitüntetéseiről, elismerő címeiről és 

adományozásuk rendjéről szóló 8/2020 (VII.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Az önkormányzat kitüntetéseiről, elismerő címeiről és adományozásuk rendjéről szóló 

8/2020. (VII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az alábbi 

kitüntetéseket adományozza a Képviselő-testület: Nagymaros Város Díszpolgára cím, Pro 

Urbe emlékérem, Nagymaros Ifjúságáért nevelési-oktatási szakmai díj, Nagymaros Város 

Közszolgálatáért elismerő oklevél. 

 

A Rendelet 12. § (2) bekezdése szerint:  

 

„Az elismerések adományozására minden év április 30-ig, 2020. évben július 30-ig tehet 

javaslatot: 

a) polgármester, 

b) jegyző, 

c) önkormányzati képviselő, 

d) a képviselő-testület bizottságainak tagja, 

e) települési nemzetiségi önkormányzat, 

f) önkormányzati intézmény vezetője, szakmai szervezete, 

g) nagymarosi székhelyű civil szervezet.” 

 

E pontot szükséges módosítani azzal, hogy 2021-ben július 23-ig  tehető javaslat. 

 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 

 

 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

 

8/2020. (VII. 29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat kitüntetéseiről, elismerő címeiről 

és adományozásuk rendjéről 

  

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE 

 

Az emlékplakettek rendelkezésünkre állnak. Az oklevelek költsége jelentkezik, amelynek 

fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll. 



 
 

 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 

---- 

 

6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET 

 

Nagymaros Város Képviselő-testületének 

/2021. (      ) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat kitüntetéseiről, elismerő címeiről és adományozásuk rendjéről szóló 

8/2020 (VII.29.) önkormányzati rendelet módostásáról 

 

Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikkének (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikkének (1) bekezdése i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 

címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. 

törvény 22. § (1) bekezdés d) és a 24. § (9) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A Rendelet 12. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

Az elismerések adományozására minden év április 30-ig, 2021-ben július 23-ig tehet 

javaslatot: 

a) polgármester, 

b) jegyző, 

c) önkormányzati képviselő, 

d) a képviselő-testület bizottságainak tagja, 

e) települési nemzetiségi önkormányzat, 

f) önkormányzati intézmény vezetője, szakmai szervezete, 

g) nagymarosi székhelyű civil szervezet.” 

2.§ 

 

 

(1) Ez a rendelet 2021. július 7-án lép hatályba. 

 

              Heinczinger Balázs Lindmayer Eszter 

                 polgármester           jegyző 

 

 

 
7. MELLÉKLET 

 

Nagymaros, 2021.  június 30. 

 

 

 

 …  

polgármester 

előterjesztő 

… 

jegyző 

ellenjegyző 

 


