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Tisztelt Képviselő-testület!

Városunk jelképeinek. közöttük címerének használatára vonatkozó alapvető szabályokat a
Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adománvozásáról szóló 23/2011. (VIII. 26.)
önkormányzati rendelet szabályozza.

A kiemelkedő érdemeket szerzett személyek iránti tisztelet méltó elismeréseként Békés Város
Önkormányzata kialakította a helyben adományozható kitüntetések. elismerések rendszerét,
amelyet tovább kívánunk bővíteni a szociális ellátásban. a rászorulók segítésében kiemelkedő
teljesítményt nyújtó személyek elismerésével.

Az Önkormányzatunk mindig is kiemelt figyelmet Fordított a szociális ellátórendszer
működésével, működtetésével kapcsolatos kérdésekre. az ellátások növelésére, és jelenleg is
azon dolgozik, hogy tovább könnyítsen a békési családok anyagi terhein.

Ezen zsinórrnérték mentén indokolt, hogy azok a szakemberek is kiemelt figyelmet, elismerést
kapjanak. akik az ellátórendszert ténylegesen működtetik. A bevezetésre kerülő „Kiváló
Szociális Mwzkáért’ elnevezésű kitüntetés a tervezet értelmében évente I személynek lenne
adományozható a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából rendezett ünnepség
keretei között. A kitüntetéssel oklevél és pénzjutalom jár, amelynek összege a mindenkori
köztisztviselöi illetményalap összegének négyszerese. Jelenleg ez - ötvenezer forintos
illetményalappal számolva - bruttó 200 ezer forint.

A rendelet megalkotására - eredeti jogalkotói hatáskörben - a Magyarország cimerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2W I. évi CCII. törvény 24.
(9) bekezdése ad felhatalmazást.

A fentiek tükrében az alábbi rendelet-tervezetet terjesztjük a Tisztelt képviselő-testület elé.
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPViSELŐ-TESTÜLETE

_/2019. ._J
önkormányzati rendelete

a Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adományozásáról szóló
23/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

(TER í’EZEfl

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i)
pontjában meghatározott t’eladatkörében eljárva, Békés Város Önkormányzata Képviselő-
testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2015. (II. 14.) önkormányzati
rendelet 24. (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő
testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Békés Város jelképeiröl és a helyi
elismerések adományozásáró1 szóló 23/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete az alábbi
VI/A. Fejezettel egészül ki:

VI/A. Fejezet
„Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetés

27M. (1) „Kiváló Szociális Mwzkáért ‘ kitüntetés adománvozható annak a személynek, aki a
szociális ellátásban a rászorulók segitésében, ci Békésen élű nehéz sorsú emberekért folytatott
kimagasló tevékenységével a szűkebb és tágabb ko nvezetében kiérdemelte a megbecsülés!.

(2) A kitünielésvel „ Kiváló Szociális Munkáért “ fdirattal el/átült elismerő oklevél és
pénzJutalom Jár. amelynek összege ci mindenkori közt isztvhvelői illetményalap négyszerese.

(3) Évente legfeljebb egy kitüntetés adománvozható, melyet a Szociális Munka Napja
alkalmából rendezett ünnepsége;? kell átadni.

(4,) A kitüntetés adományozására javaslatot tehernek:
ci,) Békés Város önkormányzati képvbeló’i.
b) ci nemzetiségi önkormányzatok,
c) ci Képviselő testület szociális ügvekkelfbglalkozó bizottsága.
d) ci városban ;nűköc/ő, szociális ellátás területén tevékem*edő intézmények, valamint

azok közösségei,
e) a civil szervezetek

(5) A javaslattételifdhívás Békés Város honlapján jelenik megA javaslatot október 15-ig
kell inegküldeni ci polgármesteri hiiatalhoz.

(6,) A javaslatok értékelését ci Képviselő-testület szociális ügyekkel föglalkozó bizottsága végzi.

(7 A kitüntetés oclaltéléséről ci Képviselő-testület dönt az október havi ülésén.

27/B. ‚%‘ (1) Vissza kell vonni, így elveszti ci kitüntetést és ci kitüntetéshezfiiződőjogokat az. ciki!
ci Bíróság ci közügyektől jogerősen eltiltott.
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(2) Közkegvelem vagy egyéni kegyelem a kitüntetést és ci kitüntetéshezfüződőjogokat kifjezett
rendelkezés hiámában ;ietz adja vissza.

(I Ha a kitüntetett a kitümetésre egyéb okból érdemtelenné válik. ci Képviselő—testület a
kitüntetést határozatával visszcnonja.A visswvonási és annak okát ci kitünwtésről vezetett
nyilvántartásba fel kell vezetni.

2. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Békés, 2019. szeptember

Izsó Gábor Tárnok Lászlóné
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019 hó ... napján

Tárnok Lászlóné

jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

a Békés Város jelképeiről és a helyi elismerések adománvozásáról szóló
23./2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez

A jogalkotúsról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. * (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével Felméri a szabályozás várható
következményeit, melynek eredményéről őnkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell.

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának jelentős gazdasági, költségvetési hatása nincs. A
kiemelkedő érdemeket szerzett személyek iránti tisztelet méltó eLismeréseként Békés Város
Önkormányzata kialakította a helyben adományozható kitüntetések, elismerések rendszerét,
amelyet tovább kívánunk bővíteni a szociális ellátásban. a rászorulók segítésében kiemelkedő
teljesítményt nyújtó személyek elismerésével.

2. Környezeti és egészségi következményei:

A rendeletben foglaltak véehajtásának környezeti és egészségügyi következményei
nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának az adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
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4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:

A rendelet megalkotásával az önkormányzat kiterjeszti a helyi elismerésben részesíthetők körét
aszociális szakterületen dolgozó szakemberekre. A rendelet megalkotása nem kötelező jellegű.
a jogalkotás elmaradása ilyen értelemben semmilyen hátrányos következménnyel nem jár.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek az
Önkormányzatnál rendelkezésre állnak.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

a Békés Város jelképeiröl és a helyi elismerések adománvozásáról szóló
23/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-ten’ezethez

A rendelet-tervezet I. -áho;: Bevezeti a „Kiváló Szociális Munkáért” kitüntetést és az
adományozás és esetleges visszavonás részletszabályait.

A rendelet-tervezet 2. W-ához: A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Kérem. a Tisztelt Képviselő-testület fogadja el a rendelet-tervezetet.

Békés, 2019. szeptember 19.

Izó a or
p Igármester

Jogi elienjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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