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Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2021. november 11.

Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  által  alapított  cím  és  díjak
adományozásának  rendjéről  szóló  14/2018.   (VI.  22.)  önkormányzati  rendeletének
módosítására

Előadó:   az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Deák Mária főosztályvezető
Árokszállási Ibolya osztályvezető

Meghívott: - 

Véleményező bizottságok:
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 2021. november 11.

A napirendi pont rövid tartalma: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím és díjak adományozásának
rendjéről  szóló  14/2018.   (VI.  22.)  önkormányzati  rendeletének  módosítására  az  1961
novemberében  született  utolsó  sztálinvárosi  és  első  dunaújvárosi  személy  jubileumi
köszöntésének lehetővé tétele céljából kerül sor.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály Iktatószám: 40778-1/2021.
Ügyintéző neve: Árokszállási Ibolya Ügyintéző telefonszáma: 25/544-101
Ügyintéző aláírása: Főosztályvezető aláírása:

Osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: 
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: 
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: ……………………..
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített
A tárgyalás módja: Nyílt/zárt
Egyéb megjegyzések:
 



JAVASLAT

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  a  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím és díjak adományozásának rendjéről
szóló 14/2018. (VI. 22.) önkormányzati rendeletének módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

I.

Általános indokolás

Jelenleg  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  által  alapított  cím  és  díjak
adományozásának rendjéről szóló 14/2018. (VI. 22.) önkormányzati rendelete van hatályban.

A rendelet  módosítására  az  1961  novemberében  született  utolsó  sztálinvárosi  és  első
dunaújvárosi személy jubileumi köszöntésének lehetővé tétele miatt van szükség.

II.

Részletes indokolás

1.  §  A rendelet 1. §-a kiegészül a „Sztálinváros utolsó és Dunaújváros első szülöttje” címmel

2.  §  A  rendelet  a  2/A  alcímmel  egészül  ki,  melyben  szabályozásra  kerülnek  a  cím
adományozásának feltételei.

3. §  A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság az előterjesztést a közgyűlési anyag postázását
követően tárgyalja, a bizottsági elnök a bizottsági véleményt szóban terjeszti a közgyűlés
elé.

Fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé elfogadásra.

Dunaújváros, 2021. november 11.

Tóth Kálmán s. k.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság

elnöke



Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
 .../.... (...) önkormányzati rendelete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím és díjak adományozásának rendjéről
szóló 14/2018. (VI. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikkének  (2)
bekezdésében, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím és díjak adományozásának rendjéről
szóló  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  14  /2018.  (VI.22.)
önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a város fejlesztésében,
társadalmi, gazdasági életében, a szociális, egészségügyi, kulturális, művészeti, testnevelés és sport,
ifjúságvédelmi,  közoktatási  területen  maradandó  érdemek  vagy  eredmények  elismerésére,  a
pedagógus életpálya megbecsülésére, a város közrendjének és közbiztonságának javítása érdekében,
továbbá a közszolgálatban végzett kiemelkedő munka elismerése céljából az alábbi kitüntető címet és
díjakat (a továbbiakban együtt: városi kitüntetések) alapítja
a) Dunaújváros Díszpolgára kitüntető cím
b) Sztálinváros utolsó és Dunaújváros első szülöttje cím
c) Dunaújvárosért díj
d) Szociális Munkáért – Dunaújváros díj
e) Dunaújváros Egészségügyéért díj
f) Pro Cultura Intercisae díj
g) Dunaújváros Sportjáért díj
h) Dunaújváros Közbiztonságáért díj
i) Dunaújváros Ifjúságáért díj
j) Dunaújváros Érdemes Pedagógusa díj
k) Dunaújváros Oktatásügyéért díj
l) Pedagógus Életpályáért Emlékérem - Dunaújváros díj 
m) Dunaújváros Közszolgálatáért díj”

2. §

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím és díjak adományozásának rendjéről
szóló  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének  14  /2018.  (VI.22.)
önkormányzati rendelete a következő alcímmel egészül ki:

„2/A. Sztálinváros utolsó és Dunaújváros első szülöttje cím

2/A. §

(1)  A  cím  azon  természetes  személynek  adható,  akik  a  város  nevének  Dunaújvárosra  történő
változását megelőzően utolsóként született Sztálinvárosban, illetve azon személy részére, aki 1961.
november 25-én, vagy azt követően elsőként született Dunaújvárosban.

(2) A cím adományozásáról a közgyűlés novemberi rendes ülésén dönt.

(3) A címben részesített személyek részére a polgármester emléklapot ad át.”



3. §

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

Pintér Tamás Dr. Molnár Attila
polgármester         jegyző








