
 
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
14/2012.(VI.29.) 

 

önkormányzati rendelete 
 

„Pro Caritate Mátészalka” kitüntető cím alapításáról és 
adományozásának rendjéről 

 
Mátészalka Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §. (6) bekezdése szerinti 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 

1. §. 
 

Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete abból a célból, 
hogy tiszteletét és megbecsülését fejezze ki mindazok előtt, akik a város 
lakossága szociális körülményeinek javítása érdekében magas fokú 
szakmai tudással, empátiával, áldozatos munkavégzéssel járulnak hozzá a 
lakosság életkörülményeinek javításához, „Pro Caritate Mátészalka” 
kitüntető címet alapít. 

II. fejezet  
A kitüntetés adományozásának rendje 

 

2. §. 
 

(1) A kitüntető cím adományozható: 
 

a.) szociális intézményekben foglalkoztatottaknak, 
 

b.) Mátészalka és térsége szociális hatósági munkájában részt vevő 
köztisztviselőknek, 
 

c.) Mátészalka székhellyel bejegyzett, a város területén szociális 
tevékenységet folytató civil szervezetek részére, akiknek elhivatottsága 
példaértékű. 
 
 (2)  Az évente kiadható egy kitüntető címről – minősített többséggel -  

Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a 
tárgyév október 31 napjáig.  

          A kitüntető cím egyazon személynek vagy szervezetnek csak egyszer  
          adományozható. A kitüntető címmel a mindenkori nettó minimálbér  
          másfélszeresének megfelelő díjazás jár. 
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3. §. 
 

(1) A kitüntető címre minden év szeptember 30 napjáig javaslatot tehet: 
 
a.) vezető beosztással megbízott közalkalmazott és köztisztviselő 
esetében a polgármester, alpolgármester, 
b.) a szociális intézményekben foglalkoztatott alkalmazottak és civil 
szervezetek esetében az intézményvezetők a munkahelyi kollektívával 
egyeztetve.,  
c.) valamennyi, a szociális területen tevékenykedő vonatkozásában a 
Képviselő-testület  Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 
 
(2) A javaslatokat  az  Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 

véleményezi és döntéshozatalra előterjeszti a Képviselő-testületnek. 
 
(3) A kitüntető címről szóló Képviselő-testületi határozatot – díszoklevél 

formájában –  évente   a Szociális Munka Napja alkalmával tartandó  
rendezvényen, ünnepélyes keretek   között   a  polgármester adja át a     
kitüntetettnek. 

 

4. §. 
 

(1) A kitüntető cím adományozásával járó nyilvántartási, ügyviteli, 
szervezési teendőket az önkormányzat polgármesteri hivatala látja el. 

(2) A kitüntető díj adományozásával felmerülő költségek az önkormányzat  
      költségvetését terhelik. 

 

5. §. 
 

Ez a rendelet 2012. július 15. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
  Szabó István    Dr. Takács Csaba  
  polgármester     jegyző 


