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ELŐTERJESZTÉS
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 28-ai ülésére

Tárgy:

Felhívás városi kitüntetésekre irányuló javaslattételre

Előterjesztő:

Székely Antal, a bizottság elnöke

Előkészítő:

Dr. Molnár Miléna aljegyző
Károlyiné dr. Plóza Melinda jogi referens

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 24/2012. (XI.15.) önkormányzati rendeletében határozott arról, hogy évente 2 db
"Oroszlányért" aranygyűrű kitüntetetést, 5 db „Oroszlányért” kitüntető díszoklevelet és "Oroszlány
város díszpolgára" címet adományoz a rendelet 4. § (1)-(3). pontjai alapján. A Képviselő-testület a
városi polgárok, civil és sportszervezetek javaslatai alapján határozattal dönt a kitüntetésre
jogosultakról, megindokolja és meghatározza az átadás időpontját.
A 2019. évi kitüntetések átadására az augusztus 20-ai városi ünnepség keretében kerül sor. A
kitüntetések adományozására vonatkozó felhívás tervezete elkészült, azt az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal terjesztem elő.
A városi kitüntetések elbírálására irányuló döntést a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság készíti
elő a felhívásra beérkezett javaslatok alapján.
Indítványozom, hogy a felhívásban a javaslatok benyújtásának határidejét 2019. június 14. (péntek)
napjában állapítsa meg a Képviselő-testület és a 2019. júniusi munkaterv szerinti képviselő-testületi
ülésen döntsön a kitüntetések adományozásáról.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megvitatását, és a határozati javaslat elfogadását!
Oroszlány, 2019. május 15.
Székely Antal
a bizottság elnöke
Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019. (...) Kt. határozata
városi kitüntetések adományozásának előkészítéséről
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A városi kitüntetések adományozása érdekében a kitüntetési javaslattételről szóló felhívást az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Megbízza a jegyzőt a kitüntetési javaslattételről szóló felhívás közzétételére.
3. Utasítja a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságot, hogy a beérkezett kitüntetési javaslatok
alapján a városi kitüntetésekre irányuló javaslatot a 2019. júniusi munkaterv szerinti képviselőtestületi ülésre terjessze elő.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetéseket Oroszlány Város Önkormányzatának 2019.
augusztus 20-ai városi ünnepi rendezvénye keretében adja át.
Határidő:
Felelős:

a határozat végrehajtására:
a határozat kihirdetéséért:
a határozat végrehajtásáért:

az 1. és 2. pont esetében azonnal
a 2. pont esetében Dr. File Beáta jegyző
a 3. pont esetében Székely Antal a MOSB elnöke
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1. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzatának

FELHÍVÁSA
Önkormányzati kitüntetések adományozásához
Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
rendeletében rendelkezett kitüntetések alapításáról.

24/2012.

(XI.15.)

önkormányzati

A rendelet 4. § (1)-(3), valamint az (5)-(6) bekezdése alapján
1 db „Oroszlány Város Díszpolgára” kitüntetést,
2 db „OROSZLÁNYÉRT” vésetű aranygyűrű kitüntetést,
5 db „OROSZLÁNYÉRT” kitüntető díszoklevelet
adományozhat a képviselő-testület.
„(1) A város gazdasági, társadalmi, közéleti, művészeti és sportéletének fellendítése, az oktatás,
közigazgatás és az egészségügyi ellátás fejlesztése terén a lakosság érdekében huzamosabb időn át
végzett tevékenységek elismerésére a képviselő-testület "OROSZLÁNYÉRT" vésetű aranygyűrű
kitüntetést és "OROSZLÁNYÉRT" elnevezésű kitüntető díszoklevelet alapított.
(2) Az "OROSZLÁNYÉRT" vésetű aranygyűrű kitüntetés annak a személynek, az
"OROSZLÁNYÉRT" elnevezésű kitüntető díszoklevél kitüntetés annak a személynek, vagy
közösségnek adományozható, akik, amelyek a város fejlődésének érdekében több éven át tartó,
kimagasló társadalmi, közéleti, tudományos, oktatói, közigazgatási, gazdasági, művészeti,
egészségügyi, vagy sporttevékenységet fejtettek ki.
(3) "OROSZLÁNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA" cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a
városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést
szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi
magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.”
„(5) A (2)-(3) bekezdésben meghatározott kitüntetések az Oroszlányban élő - kivételesen nem a
városban lakó, vagy a városból elszármazott - magyar állampolgár személyek részére
adományozhatók.
(6) A nemzetközi kapcsolatok ápolásában kiemelkedő szerepet játszó külföldi személy is
megkaphatja a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kitüntetéseket, de ebben az esetben pénzdíj nem
adományozható.”
Felhívjuk a városban működő pártok, civil és sportszervezetek, közösségek tagjait, a város lakosságát,
a települési képviselőket, hogy a kitüntetettek személyére vonatkozó, indokolással ellátott javaslataikat
zárt borítékban „Kitüntetési javaslat” megjelöléssel

2019. június 14. (péntek)
napjáig nyújtsák be a Polgármesteri Hivatal Titkárságára (Oroszlány, Rákóczi F. u. 78., II. emelet 66.
szoba), vagy elektronikus formában küldjék meg a jegyzo@oroszlany.hu email címre.
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