MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2012.(V.29.)
önkormányzati rendelete
„Mátészalka Közigazgatásáért” kitüntető cím alapításáról
Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény
22. § (1) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §
Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete évente kiadásra
„Mátészalka Közigazgatásáért” kitüntető címet (továbbiakban: cím) alapít.

kerülő,

2. §
(1)

A cím azon hivatali köztisztviselő számára adományozható, aki
a) a város fejlődése, hírnevének növelése, a Mátészalka Város
Önkormányzata feladatainak színvonalas teljesítése érdekében kiemelkedő
munkát végez,
b) Mátészalka Város Polgármesteri Hivatalában legalább 10 éve közszolgálati
jogviszonnyal rendelkezik,
c) a kiemelkedő és eredményes szakmai munkát, a közérdek, ügyfelek
érdekeit előtérbe helyezve végzi.

(2)
(3)

A címet egy évben egy személynek lehet odaítélni.
Egy dolgozó a címet csak egyszer kaphatja meg.

3. §
(1) A cím adományozását kezdeményezhetik az önkormányzat képviselői, a
polgármester, alpolgármester(ek), a jegyző, az aljegyző.
(2) A kezdeményezésnek tartalmazni kell a méltónak tartott személy nevét,
beosztását, az általa ellátott munkakört és az elismerni kívánt tevékenység
méltatását. A kezdeményezést minden év május 31-ig írásban kell eljuttatni a
jegyzőhöz.
(3) A kezdeményezés alapján a jelöltre a polgármester és a jegyző tesz javaslatot. A
javaslat alapján a polgármesteri hivatal előkészíti a cím adományozására
vonatkozó előterjesztést.
(4) A képviselő-testület évente június hónapban dönt a címben részesülő
személyről.

-2(5) A „Mátészalka Közigazgatásáért” kitüntető címet, a Közszolgálati Tisztviselők
Napja alkalmából, a polgármester adja át ünnepélyes keretek között.
(6) A cím az adományozást tanúsító adománylevélből és a mindenkori
köztisztviselői illetményalap háromszorosából áll.
(7) Az adománylevél tartalmazza Mátészalka címerét, az adományozó
önkormányzat elnevezését, a kitüntetett nevét és munkakörét, a kitüntetés
elnevezését, rövid méltányló szöveget, a kitüntetésről szóló képviselő-testületi
döntés számát, idejét, a polgármester és a jegyző aláírását.
(8) A címmel összefüggő kiadások fedezetét az éves költségvetésben kell
biztosítani.
4. §
(1) A díjazott nevét és az adományozás indokolását a helyben szokásos módon
közzé kell tenni.
(2) A címet elnyerő személyekről nyilvántartást kell vezetni.
5. §
(1) A díjazott hivatalvesztés fegyelmi büntetése, szándékos bűncselekmény
elkövetése esetén, a címre érdemtelenné válik és azt a képviselő-testület
visszavonja. A visszavonásról szóló képviselő-testületi határozatot a helyben
szokásos módon közzé kell tenni.

6. §
(1) A rendelet kihirdetése napján 10.00 órakor lép hatályba.

Szabó István
polgármester

Dr. Takács Csaba
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A polgármesteri hivatalban dolgozó, tartósan kiemelkedő szakmai munkát végző
köztisztviselők helyi szintű elismerését a cím alapításával indokolt megoldani. A
közigazgatás komplex fogalomrendszere magában foglalja az önkormányzatok azon
közhatalmi és egyéb feladatait is, melyek eredményes megvalósításában a
köztisztviselők aktív, érdemi szerepet játszanak.

RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény 23. § (1) bek.-e feltételként írja elő az elismerés
elnevezését.
2. §-hoz
A Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 6. § 20. pontja alapján a
közszolgálati tisztviselő fogalma alá a köztisztviselő és közszolgálati ügykezelő
tartozik, így a rendelet hatálya az ügykezelőkre is kiterjed. Az elismerés
adományozásának részletes feltételeit tartalmazza a szakasz, mely feltételek
elsődlegesen a kimagasló szakmai munkát kívánják meg a város fejlődése, a közérdek
elsődlegességének és az ügyfelek elégedettségének növelése érdekében. A
köztisztviselő eredményes munkáját indokolt
legalább 10 éves közszolgálati
jogviszonyban töltött idejének figyelembe vételével értékelni. A címet évente egy
köztisztviselő kaphatja meg, egy-egy dolgozó többszöri elismerésére nincs lehetőség.
3. §-hoz

A szakasz az adományozás rendjét, illetve az elismerés leírását tartalmazza.

4. §-hoz
A rendelkezés lehetővé teszi, hogy az elismerést kapott személyekről a nyilvánosság is
tudomást szerezzen. A nyilvántartás vezetése alapvető az átláthatóság érdekében.
5. §- hoz
A cím viselésére érdemtelenné vált köztisztviselőtől a képviselő-testület visszavonja a
díjat. A szakasz az erre vonatkozó szabályokat tartalmazza.
6. §-hoz
A hatálybalépéssel összefüggő rendelkezés.

Előzetes Hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. §-a alapján a „ Mátészalka
Közigazgatásáért” kitüntető cím alapításáról szóló rendelet-tervezethez

1. Társadalmi hatás:
A tervezet a különböző szakterületeken – a feltételeknek megfelelő – arra érdemes,
kiváló teljesítményt nyújtó köztisztviselőknek megfelelő elismerést biztosít.

2. Gazdasági, költségvetési hatás:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs, az éves költségvetésben biztosított az
elismerésekkel járó kiadások fedezete

3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve
egészségügyi következménye nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Az adminisztratív terhekben enyhe növekedés várható.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
A nagyfokú hivatástudattal, szakmaisággal rendelkező köztisztviselők érezzék, hogy
elismerik, megbecsülik munkájukat.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek
rendelkezésre állnak. A pénzügyi feltételeket az önkormányzat 2012. évi
költségvetése tartalmazza.

