
Marcali Város Önkormányzata 

Képviselő – testületének 

/2017. ( …) 

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

 

az önkormányzati kitüntetésekről szóló 17/2003.(X.17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő–testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati kitüntetésekről szóló 

17/2003.(X.17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1.§-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„1.§ Marcali Város Képviselő-testülete jelen rendeletével – a város fejlődését elősegítők, a 

város hírnevét népszerűsítők, a város és lakossága javára eredményes tevékenységet folytatók 

munkájának elismerése és az utókor számára történő példaképül állításuk megörökítése, 

valamint a kimagasló sportteljesítményt nyújtók elismerése érdekében – az alábbi 

kitüntetéseket alapítja: 

 

a) „MARCALI VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím, 

b) „MARCALI – KÜNZELSAU ARANYGYŰRŰ” díj 

c) „MARCALI VÁROSÉRT” emlékérem, 

d) „VÁROSI ALKOTÓI DÍJ” 

e) „Az ÉV VÁLLALKOZÁSA DÍJ” 

f) „AZ ÉV EDZŐJE” 

g) „AZ ÉV SPORTCSAPATA” 

h) „AZ ÉV SPORTOLÓJA” I.,II. és III. fokozat, 

i) „AZ ÉV UTÁNPÓTLÁS SPORTOLÓJA” I.,II. és III fokozat” 

 

2.§ 

 

A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ (4) A díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell: 

- az adományozó megnevezését, 

- az adományozott nevét, 

- az adományozó képviselő–testületi határozat számát és keltét, 

- a polgármester és a jegyző aláírását, valamint a képviselő-testület pecsétjét.” 

 

3.§ 

 

A Rendelet a következő 4/A. §-sal és azt megelőző alcímmel egészül ki: 

 

 „MARCALI-KÜNZELSAU ARANGYŰRŰ DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁNAK FELTÉTELE 



 

4/A. § (1) Adományozható azoknak, akik Marcali és Künzelsau (Németország) városainak 

testvérvárosi kapcsolata létrejöttében, ápolásában, és elmélyítésében kiemelkedő 

tevékenységet végeztek, hosszú időn keresztül hozzájárultak annak fejlődéséhez. 

(2) A kitüntetés adományozható magyar és külföldi állampolgárnak a testvérvárosi 

kapcsolatok 25 éves jubileuma alkalmából. 

 

(3) A kitüntetettet aranypecsét gyűrű ajándéktárgy, valamint díszes oklevél illeti meg. 

 

(4) A díjat – amelynek összege nettó 120.000,-Ft/fő – legfeljebb 4 személy kaphatja. 

Posztumusz díj nem adományozható. 

 

(5) A díjat a jubileumi ünnepség alkalmából tartott rendezvényen kell átadni. Az oklevél a 3. 

§ (4) bekezdésében felsorolt adatokat tartalmazza. 

 

(6)  Az aranygyűrű ovális alakú, Marcali és Künzelsau felirattal, középen lombos fa 

ábrázolásával,” 

 

4.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Dr. Sütő László sk.      Bödőné Dr. Molnár Irén sk. 

Polgármester          Címzetes Főjegyző 



Marcali Város Önkormányzatának  
                Polgármestere 
8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 
Fax: 85/501-055 

 
Ügyiratszám:      /2017.  

Ügyintéző: Bödőné Dr. Molnár Irén 

 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 

az önkormányzati kitüntetésekről szóló 17/2003. (X.17.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról szóló ……/2017. (IV.. ) önkormányzati rendeletének 

 

Á l t a l á n o s  i n d o k o l á s a  

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

Marcali és Künzelsau városok testvérvárosi kapcsolatáról szóló megállapodás 2012-ben került 

aláírásra. 

Az akkor elsősorban gazdasági alapokról induló kapcsolat mára számos más terület 

együttműködését segítette elő. 

A teljesség igénye nélkül nevesíthetjük a minden évben diákok számára megrendezett nyelvi 

kurzusokat, a közös kiállításokat, kulturális egyesületek fellépéseinek, bemutatkozásának 

lehetőségeit, a zeneiskolák, kórusok együttműködését, közigazgatási jellegű 

együttműködéseket. 

A 25 éves évforduló megünneplése lehetőséget ad arra is, hogy külön díjjal elismerjük 

azoknak a munkáját, akik sokat tettek ezen kapcsolatok fejlesztéséért, fenntartásáért. 

 

Javaslat, hogy erre a célra alapított külön díjjal tegyük mindezt lehetővé. 

 

 

Marcali, 2017.április 12.                                                                Dr. Sütő László 

                                                                                                          polgármester 

 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének …/2017. (III …..) önkormányzati  r e n d e l e t e  

az önkormányzati kitüntetésekről szóló 

17/2003. (X.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési hatás: Környezeti, egészségügyi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket  

befolyásoló hatás: 

Egyéb hatás: 

A rendelet célja, hogy Künzelsau városával 

(Németország) fennálló testvérvárosi 

kapcsolatok fejlesztéséért hosszú időn 

keresztül kiemelkedő tevékenységet végző 

személyek a 25 éves jubileum alkalmával 

elismerésben részesüljenek 

van nincs az adminisztrációs  

terhek kis mértékben 

növekednek. 

Nincs. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert:   

A város önkormányzata és nemzetközi kapcsolatai számára fontos, hogy a kiemelkedő tevékenységet folytatók elismerésre kerüljenek és ezáltal mások számára is célt és biztatást 

adjon a jövőbeni testvérvárosi kapcsolatok tovább fejlesztése az együttműködések megtartása érdekében. 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:  

A megbecsülés kifejezésének elmulasztása nem tudja a közösség értékeit, ezzel kapcsolatos törekvéseit fejleszteni. 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

 

Személyi: 

 

Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: 

Rendelkezésre állnak Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 
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