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ELŐTERJESZTÉS
Tárgy:

Javaslat az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról
szóló 4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Dr. Molnár Krisztián
közgyűlés elnöke
I.
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel, 2021. február 8. napjától az életés vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselőtestületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.
Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről,
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
II.
Magyarország címerének és zászlajának használatáról szóló 2011. évi CCII. tv. 24. § (9)
bekezdésében felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben szabályozza az elismerések alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az
elismerésben részesíthető személyek körét, az évente adományozható elismerések
számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés
viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék esetében
annak időtartamát.
Fenti jogalkotói felhatalmazás alapján a közgyűlés 4/2020. (II.28.) önkormányzati
rendeletében (továbbiakban: Rendelet) rendelkezik az önkormányzat által alapított kitüntető
címről és díjakról.
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A Rendelet 2020. évi elfogadásának időpontjában még senki nem gondolta, hogy alig
néhány hét elteltével, egy olyan világméretű járvány veszi kezdetét, amely rendkívüli
kihívások elé állítja úgy az egyént, mint globálisan a gazdaság és a társadalom valamennyi
szereplőjét, csoportját. A rendkívüli kihívások és helyzetek kezelése ugyanakkor rendkívüli
emberi teljesítményeket is generál, olyan személyek vagy közösségek tevékenységét, akik
vagy amelyek hivatásukból, szakmai elkötelezettségükből, meggyőződésükből kifolyólag a
járványügyi védekezés első vonalában végezték, végzik feladataikat az állampolgárok
védelme, egészségének megóvása érdekében. Az egészségügyben, a szociális, kulturális,
oktatási intézményekben, a közigazgatási és egyéb szerveknél, a rendvédelemben, a
közbiztonság területén, vagy a civil szférában tevékenykedő honfitársaink hónapok óta
megfeszített, áldozatos munkájukkal járultak, járulnak hozzá a pandémia okozta rendkívüli
helyzet kezeléséhez, emberi életek megmentéséhez.
A járványügyi védekezésben dolgozók példaértékű és nélkülözhetetlen munkájának
fontosságát és súlyát - a nagyrabecsülés és a tisztelet irányukba egyéb más módokon
történő kifejezésén túl - egy, a megyei önkormányzat által alapított díj odaítélésével és
átadásával is indokolt elismerni a 2020-2021. év koronavírus világjárvány vonatkozásában.
Az erre irányuló javaslat szerint a „Járványügyi helyzetben tanúsított helytállásért Díj”
elnevezésű elismerésben a fenti tevékenység alapján 2021. évben legfeljebb 10 személy
vagy közösség részesíthető.
A díj alapítása a Rendelet módosítását teszi szükségessé, az előterjesztés mellékletét
képező tervezet és annak indokolása szerinti tartalommal.

Székesfehérvár, 2021. április 26.

Dr. Molnár Krisztián s.k.
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Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése
…/2021. (…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 4/2020. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - a
Fejér Megyei Közgyűlés hatáskörében eljárva Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. CCII. törvény 24. § (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 4/2020. (II.28.)
önkormányzati rendelet 1. § b) pontja a következő bm) alponttal egészül ki:
[A Fejér Megyei Közgyűlés (a továbbiakban: közgyűlés) a következő kitüntető címet, díjakat
(a
továbbiakban
együtt:
díj
vagy
díjak)
és
elismerést
alapítja:
Szakmai díjak:]
„bm) A Fejér Megyei Önkormányzat Járványügyi helyzetben tanúsított helytállásért Díja”
2. §
Az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 4/2020. (II.28.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„(1) A díjakra történő javaslattétel lehetőségéről a megyei jegyző a javaslattételre
jogosultakat a helyben szokásos módon, a Fejér Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján,
valamint az írott és az elektronikus sajtó útján a - 34/B. § (1) bekezdésben foglalt kivétellel
- tárgyévet megelőző év december 31-ig tájékoztatja.
(2) A díjakra - a 34/B. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel - minden év január 31-ig lehet
javaslatot tenni. Javaslatot tenni személy esetén a rendelet 1. melléklete, vagy közösség
esetén a 2. melléklete szerinti adatlap benyújtásával és az ajánlott személy, közösség
tevékenysége bemutatásával lehet. A javaslatokat a közgyűlés elnökéhez címezve a Fejér
Megyei Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani. Amennyiben a javaslattevő települési
önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, a javaslathoz csatolni kell
a javaslattételről szóló képviselő-testületi, vagy közgyűlési határozatot.”
3. §
Az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 4/2020. (II.28.)
önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A közgyűlés az 1. § bm) pontja szerinti díj kivételével, valamennyi díj kategóriában
évente legfeljebb két darabot adományoz.”
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4. §
Az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 4/2020. (II.28.)
önkormányzati rendelet III. Fejezete a következő 14/A. alcímmel egészül ki:
„14/A. Fejér Megyei Önkormányzat Járványügyi helyzetben tanúsított helytállásért
Díja
34/A. §
(1) A Fejér Megyei Önkormányzat Járványügyi helyzetben tanúsított helytállásért Díja (ezen
alcím tekintetében a továbbiakban: díj) adományozható azoknak, akik a megyében a 20202021. évi koronavírus világjárvány időszaka alatti járványügyi helyzetben az állampolgárok
védelme, egészségének megóvása területén kiemelkedő, példa értékű munkát végeztek.
(2) A díj adományozására az ajánlott személy, közösség tevékenységének bemutatásával
javaslatot tehetnek:
a) a megye országgyűlési képviselői,
b) a Fejér Megyei Kormánymegbízott,
c) történelmi egyházak képviselői,
d) a megyei közgyűlés elnöke, alelnökei,
e) a megyei közgyűlés tagjai,
f) a megyei jegyző,
g) megye települési önkormányzatai,
h) a megye települési és területi nemzetiségi önkormányzatai,
i) a megyében működő kórházak vezetői,
j) Országos Mentőszolgálat Főigazgatója,
k) a regionális mentőszervezet vezetője,
l) az országos, a megyei rendvédelmi, rendészeti szervek vezetői.
34/B. §
(1) A díjra történő javaslattétel lehetőségéről a megyei jegyző a javaslattételre jogosultakat
2021. május 15-ig tájékoztatja.
(2) A díjra 2021. május 31-ig lehet javaslatot tenni.
34/C. §
(1) A közgyűlés a díjból legfeljebb 10 darabot adományoz.
(2) A díj adományozása során a megye címerével ékesített díszoklevelet és legfeljebb bruttó
50.000 Ft értékű tárgyjutalmat kell átadni.
(3) A díszoklevél 1 oldalas A/4-es méretű díszokirat, amely tartalmazza az adományozó
nevét, a „Fejér Megyei Önkormányzat Járványügyi helyzetben tanúsított helytállásért Díja”
megjelölést, az adományozásról szóló közgyűlési határozat számát és keltét, a kitüntetett
nevét, a kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, az adományozás dátumát, a közgyűlés
elnökének nevét és aláírását. A díszoklevelet Fejér megye címerével ékesített mappában
kell elhelyezni.”
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5. §
Hatályát veszti az önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 4/2020.
(II.28.) önkormányzati rendelet
a) 1. § b) pont bm) alpontja,
b) 3. § (1) bekezdésében a „- 34/B. § (1) bekezdésben foglalt kivétellel -” szövegrész,
c) 3. § (2) bekezdésében az „- a 34/B. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel -” szövegrész,
d) 4. § (3) bekezdésében az „az 1. § bm) pontja szerinti díj kivételével,” szövegrész,
e) 14/A. alcíme.
6. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. április 30-án lép hatályba.
(2) Az 5. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Molnár Krisztián
a közgyűlés elnöke

Dr. Kovács Zoltán
megyei jegyző
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I. Általános indokolás
Magyarország címerének és zászlajának használatáról szóló 2011. évi CCII. tv. 24.
§ (9) bekezdésében felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete,
hogy rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés elnevezését,
fajtáit, az elismerésben részesíthető személyek körét, az évente adományozható
elismerések számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét,
valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét,
formáját és járadék esetében annak időtartamát.
A járványügyi védekezésben dolgozók példaértékű és nélkülözhetetlen munkájának
fontosságát és súlyát a nagyrabecsülés és a tisztelet irányukba történő kifejezésén
túl, egy a megyei önkormányzat által alapított díj odaítélésével és átadásával is
indokolt elismerni a 2020-2021. év koronavírus világjárvány vonatkozásában. A díj
adományozására 2021. évben – egyszeri alkalommal - biztosít jogalapot a rendelet,
legfeljebb 10 elismerésre méltó személy vagy közösség részére. A javaslattevők
május 31-ig nyújthatják be javaslataikat. A díj átadására a többi díjjal együtt, a 2021.
évi Megyenapon kerül sor.
II. Előzetes hatásvizsgálat
Társadalmi, gazdasági hatása:
A rendelet rögzíti az új elismerés adományozásának rendjét, a javaslattevők körét és
egyértelmű támpontot ad arra, hogy a díjra, milyen feltételek mellett, milyen
javaslattételi kör tehet javaslatot.
A rendelet-tervezetnek gazdasági hatása nincs, a megye közösségi életét erősíti, a
járványügyi védekezésben kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek, közösségek
társadalmi megbecsülésének kifejezését alapozza meg.
Költségvetési hatása:
A díj fedezete, mely egyszeri kiadást jelent, a megyei önkormányzat 2021. évi
költségvetésében biztosított.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Adminisztratív plusz teherrel nem jár.
Egyéb hatása:
Nincs.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
Rendelkezésre állnak.
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