
         6. sz. előterjesztés 
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

…/2015. (...) 
 

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) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el.  
 

1. § 
 
Az önkormányzati kitüntetésekről szóló 17/2003. (X.17.) számú önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 1. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 

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

2. § 
 
A Rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 

„(3) A kitüntetésből évente maximum 3 adható ki, amely öt év elteltével újra 
adományozható.” 
 

3. § 
 
A Rendelet 10. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. 

„(2) Az Év Sportolója díj I. fokozatú elismerésben részesülőt nettó 50.000 (azaz 
ötvenezer) forint, a II. fokozatú elismerésben részesülőt nettó 30.000 (azaz harmincezer) 
forint, a III. fokozatú elismerésben részesülőt nettó 20.000 (azaz húszezer) forint, az Év 
Utánpótlás Sportolója I. fokozatú elismerésben részesülőt nettó 25.000 (azaz 
huszonötezer) forint, II. fokozatú elismerésben részesülőt nettó 20.000 (azaz húszezer) 
forint, a III. fokozatú elismerésben részesülőt nettó 15.000 (azaz tizenötezer) forint 
pénzjutalom és oklevél illeti meg. 

Az év sportcsapatának elismerése oklevél és a képviselő-testület által az adományozással 
egyidejűleg megállapított – maximum 75.000 forint - értékű tárgyjutalom.” 
 
(3) Az Év Sportolója díjat évente maximum három fő (fokozatonként egy fő) sportoló, az 
Év utánpótlás sportolója díjat évente maximum három fő sportoló (fokozatonként egy fő), 
az Év Sportcsapata díjat évente egy csapat kaphatja.” 
 
 
 



4. § 
 

A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép. 

 „ 13. § Kitűntetések adományozására 

a) a polgármester, 
b) az alpolgármester, 
c) a jegyző, 
d) a képviselő-testület tagjai, 
e) a képviselő-testület bizottságai, 
f) a társadalmi szervezetek, 
g) az egyesületek, 
h) a vállalkozások és költségvetési szervek vezetői 
i) magánszemélyek 

tehetnek javaslatot.” 
 

5. § 
 

Ez a rendelet 2015. február 26-án 15 órakor lép hatályba. 
 

 
 
 
 
 Dr. Sütő László Bödőné dr. Molnár Irén 
  polgármester jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marcali Közös Önkormányzati Hivatal  
               Jegyzője 
8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel:85/501-003 

Ügyiratszám: 41/3/2015. 6. számú előterjesztés 
Ügyintéző: Németh Ildikó       
 
 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
Az önkormányzati kitüntetésekről szóló 17/2003. (X.17.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról szóló …./2015. (….) önkormányzati rendelet 
 

 
Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő-testület 2003. október 17-én alkotta meg az 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva az önkormányzati kitüntetésekről szóló 17/2003. 
(X.17.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) 

A Rendelet módosítását három indok teszi szükségessé. Egyrészt be kívánjuk vezetni, hogy az 
ÉV VÁLLALKOZÁSA DÍJ elnevezésű kitüntetést egy évben több (maximum 3) vállalkozás 
is megkaphassa tekintettel a városban működő vállalkozások magas számára. 
Másrészt be kívánjuk vezetni az ÉV UTÁNPÓTLÁS SPORTOLÓJA díj adományozása 
tekintetében az I., II. és III. fokozatú elismerést, azaz ez a díj évente 3 fiatal sportoló számára 
lenne kiosztható – 25, 20 illetve 15 ezer forint pénzjutalom mellett, ezzel támogatva és 
elismerve a marcali fiatal sportolókat. 
A Rendelet módosításának harmadik indoka a javaslattevők körének bővítése. A módosítással 
költségvetési szerveknek és magánszemélyeknek is lehetőséget adunk javaslataik 
benyújtására. A javaslattevők köréből a településrészi önkormányzatok kikerülnek. 
 
 
A módosító rendeletet javaslom a kihirdetés napján 15 órakor hatályba léptetni. 

 
 

Marcali, 2015. február 13.           
                                                                     

 Bödőné dr Molnár Irén s.k. 
                                                                                                                   jegyző     
 
 
 



Marcali Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 

8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 
Tel.: 85/501-000 

 
 
 

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
 17/2003. (X. 17.) számú 

 
R E N D E L E T E  

 
az önkormányzati kitüntetésekről 

 
 
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló – módosított – 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az önkormányzati kitüntetések alapítását és adományozását az 
alábbiak szerint szabályozza: 
 
  

ALAPÍTÁS 
 
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” kitűntető cím, 
b) „MARCALI VÁROSÉRT” emlékérem, 
c) „VÁROSI ALKOTÓI DÍJ,” 
d) „AZ ÉV VÁLLALKOZÁSA DÍJ,” 
e) „AZ ÉV EDZŐJE”, 
f) „AZ ÉV SPORTCSAPATA,” 
g) „AZ ÉV SPORTOLÓJA” I.; II. és III. fokozat, 
h) „AZ ÉV UTÁNPÓTLÁS SPORTOLÓJA”  I.; II. és III. fokozat. 

 
 

A „MARCALI VÁROS DÍSZPOLGÁRA” KITŰNTETŐ CÍM ADOMÁNYOZÁSÁNAK 
 FELTÉTELEI ÉS VELE JÁRÓ JOGOK 

 
2. § 
 

(1) Adományozható azoknak, akik Marcali várost, az egyetemes haladás ügyét egész életművükkel, vagy 
kiemelkedő munkájukkal szolgálták. 

(2) Mint a város legmagasabb fokú elismerése, nagykorú magyar, vagy külföldi állampolgároknak adható. 

(3) Kitűntetéssel a meghalt személy emléke is megtisztelhető. 
 

3. § 
 

(1) A kitüntetettet a város nevével és címerével ellátott ajándéktárgy, „MARCALI VÁROS DÍSZPOLGÁRA” 
felirattal ellátott emlékplakett, valamint díszes díszpolgári oklevél illeti meg. 

(2) Az emlékplakett kör alakú, anyaga bronz. Átmérője 10 cm, vastagsága 0,7 cm. Mindkét felülete megmunkált. 
Egyik oldala Marcali város címerét ábrázolja, körülötte „Marcali Város Díszpolgára” felirat. A másik oldalon a 
Városháza utcaképi része látható. 

(3) Az alkalomnak megfelelő ajándéktárgyról, annak megvásárlásáról a képviselő-testület az adományozással 
egyidejűleg dönt. Az ajándéktárgy maximálisan 100.000 – azaz egyszázezer – forint értékű lehet. 
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(4) A díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell: 

- az adományozó megnevezését, 
- az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását, 
- az állampolgárságot, 
- az adományozás indokait, 
- az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét, 
- a polgármester és a jegyző aláírását, valamint a képviselő-testület pecsétjét. 

 
4. § 
 

(1) Marcali város díszpolgára a városi képviselő-testület és a város lakosságának tiszteletét és megbecsülését 
élvezi, ezért 

a) neve bekerül Marcali Város Díszpolgárainak Névkönyvébe, 
b) a képviselő-testület külön határozata alapján Marcali várost, vagy a városi képviselő-testületet képviselő 

delegációba beválasztható, 
c) az önkormányzat tisztségviselői és a polgármesteri hivatal dolgozói soron kívül kötelesek fogadni, részére 

segítséget nyújtani, 
d) a városi önkormányzat vagy szervei által rendezett ünnepségekre meg kell hívni. 

(2) A kitűntetés a város díszpolgára címmel rendelkezőnek még egyszer nem adományozható. 
 
 

„MARCALI VÁROSÉRT” KITŰNTETŐ EMLÉKÉREM ADOMÁNYOZÁSÁNAK 
FELTÉTELEI ÉS A VELE JÁRÓ JOGOK 

 
5. § 
 

(1) Adható azoknak, akik a város fejlődésében és fejlesztésében, társadalmi, gazdasági és kulturális életében, a 
tudomány, a művészetek és az irodalom, a városi egészségügy, oktatás, nevelés, közművelődés és a sport terén 
eredményes és maradandó munkát végeztek. 

(2) Adományozható nagykorú magyar, vagy külföldi állampolgároknak, valamint intézmények, társadalmi 
szervezetek, egyesületek, vállalatok és kollektívák részére. 

(3) Az évente adományozható kitűntető emlékérmek száma legfeljebb öt. 

(4) Kitűntetéssel a meghalt személy emléke is megtisztelhető. 
 

6. § 
 

(1) A kitüntetettet emlékérem, díszes oklevél és a képviselő-testület által az adományozással egyidejűleg 
megállapított – maximum 75.000 (azaz hetvenötezer) – forint értékű ajándéktárgy illeti meg. 

(2) Az emlékérem kör alakú, anyaga bronz. Átmérője 10 cm, vastagsága 0,7 cm. Mindkét felülete megmunkált. 
Egyik oldala Marcali város címerét ábrázolja, körülötte „MARCALI VÁROSÉRT” felirat. A másik oldalon a 
Városháza utcaképi része látható. 

(3) Az oklevél a 3.§ (4) bekezdésében felsorolt adatokat tartalmazza. 
 

7. § 
 

(1) Az előző kitűntetéstől számított három év elmúltával újra adományozható. 

(2) A kitüntetettekről díszes kötésű nyilvántartó könyvet kell vezetni. 

(3) A „MARCALI VÁROSÉRT” kitűntetés tulajdonosa rendszeres meghívást kap a városi rendezvényekre és 
ünnepségekre. 
 

 
 „VÁROSI ALKOTÓI DÍJ” ADOMÁNYOZÁSÁNAK FELTÉTELEI 

 
8. § 
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(1) Adományozható azoknak, akik a város egészségügyében, oktatásában, sportjában és kulturális életében, 
valamint egyéb területen hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak és tevékenységükkel, 
kezdeményezéseikkel szakterületük fejlődését segítik elő. 

(2) A díjat – amelynek összege nettó 50.000 (azaz ötvenezer) Ft/fő – évente maximum 3 személy kaphatja. 

(3) A díjat a rendelet 16. § (2) bekezdésében meghatározott időpontban kell átadni. 

(4) A kitüntetett adományozást igazoló okiratot és plakettet kap. 

(5) A plakett kerek alakú, bronzból készült, átmérője 7 cm, vastagsága 0,5 cm. A plakett egyik oldala 
megmunkált, másik oldala sima. A megmunkált oldala Marcali város címerét ábrázolja, körülötte, „VÁROSI 
ALKOTÓI DÍJ MARCALI” felirat. 

(6) Az oklevél a rendelet 3. § (4) bekezdésében felsorolt adatokat tartalmazza. 

(7) A díj az előző kitűntetéstől számított 3 év elmúltával újra adományozható.  
 
 

„AZ ÉV VÁLLALKOZÁSA DÍJ” ADOMÁNYOZÁSÁNAK FELTÉTELEI 
 

9. § 
 

(1) Adományozható azoknak a magán és társas vállalkozásoknak, akik gazdasági eredményeikkel, 
fejlesztéseikkel, a foglalkoztatottak számának növelésével, termékeik színvonalával hozzájárultak Marcali város 
fejlődéséhez. 

(2) A kitüntetettet „AZ ÉV VÁLLALKOZÁSA MARCALI” feliratú érem, díszes oklevél és a képviselő-testület 
által az adományozással egyidejűleg megállapított – maximum 75.000 azaz hetvenötezer – forint értékű 
ajándéktárgy illeti meg. 

(3) A kitüntetésből évente maximum 3 adható ki, amely öt év elteltével újra adományozható. 

 (4)1 A díj átadásának helyéről és idejéről a képviselő-testület az adományozással egyidejűleg határoz. 

(5) Az érem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 7 cm, vastagsága 0,5 cm. Az érem egyik oldala 
megmunkált, a másik oldala sima. A megmunkált oldala Marcali város címerét ábrázolja, körülötte a köríven 
„AZ ÉV VÁLLALKOZÁSA MARCALI” felirat.  

(6) Az oklevélnek tartalmaznia kell: 
- az adományozó megnevezését, 
- az adományozott nevét vagy megnevezését, telephelyét, 
- az adományozás indokát, 
- az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét, 
- a polgármester és a jegyző aláírását, valamint a képviselő-testület pecsétjét. 

(7) A kitüntetetteket a 18. § szerinti nyilvántartó könyvbe be kell jegyezni. 
 

 
AZ ÉV SPORTOLÓJA DÍJ 

 
10. § 

 
(1) Az év kiemelkedő sportolóinak – egyéni és csapattevékenységük elismerésére - az ÉV SPORTCSAPATA, az 
ÉV SPORTOLÓJA I., II., vagy III. fokozatú, valamint az ÉV UTÁNPÓTLÁS SPORTOLÓJA díj 
adományozható. 

(2) Az Év Sportolója díj I. fokozatú elismerésben részesülőt nettó 50.000 (azaz ötvenezer) forint, a II. fokozatú 
elismerésben részesülőt nettó 30.000 (azaz harmincezer) forint, a III. fokozatú elismerésben részesülőt nettó 
20.000 (azaz húszezer) forint, az Év Utánpótlás Sportolója I. fokozatú elismerésben részesülőt nettó 25.000 (azaz 
huszonötezer) forint, II. fokozatú elismerésben részesülőt nettó 20.000 (azaz húszezer) forint, a III. fokozatú 
elismerésben részesülőt nettó 15.000 (azaz tizenötezer) forint pénzjutalom és oklevél illeti meg. 

1 Megállapította: 30/2011. (IX. 09.) számú rendelet 1. §-a. Hatályos: 2011. szeptember 09-től. 
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Az év sportcsapatának elismerése oklevél és a képviselő-testület által az adományozással egyidejűleg 
megállapított – maximum 75.000 forint - értékű tárgyjutalom. 

 (3) Az Év Sportolója díjat évente maximum három fő (fokozatonként egy fő) sportoló, az Év utánpótlás 
sportolója díjat évente maximum három fő (fokozatonként egy fő), az Év Sportcsapata díjat évente egy csapat 
kaphatja. 

 (4)1 A díj átadásának helyéről és idejéről a képviselő-testület az adományozással egyidejűleg határoz. 

(5) Az oklevélnek tartalmaznia kell: 

- az adományozó megnevezését, 
- az adományozott nevét, 
- az adományozás indokát, 
- az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét, 
- a polgármester és a jegyző aláírását, valamint a képviselő-testület pecsétjét. 

(6) A kitüntetetteket a 18.§ szerinti nyilvántartó könyvbe kell bejegyezni. 
 
 

AZ ÉV EDZŐJE DÍJ 
 

11. § 
 

(1) A város sportjában kiemelkedő teljesítményt nyújtó edzőnek az Év Edzője díj adományozható. 
(2) A díjazottat oklevél és nettó 40.000 – azaz negyvenezer - forint pénzjutalom illeti meg. 
(3) A díjat sportáganként évente egy-egy fő kaphatja. 
(4) A díj átadásának idejére az oklevél tartalmára és a kitüntetettek nyilvántartására a 10.§ (4)-(6) bekezdésében 
foglaltak az irányadók. 
 
 

ADOMÁNYOZÁS 
 

12. § 
 

(1) A kitüntetéseket a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület adományozza. 

(2)2 A polgármester a javaslata megtétele előtt köteles a jegyzőnek és a képviselőcsoportok vezetőinek – 
képviselőcsoportok hiányában az önkormányzati bizottságok elnökeinek – véleményét kikérni. A polgármester a 
13. §-ban felsorolt, javaslattételi joggal rendelkező személyek és szervezetek által tett valamennyi javaslatot a 
képviselő-testület elé terjeszti. 
 

13. § 
 

Kitűntetések adományozására 

a) a polgármester, 
b) az alpolgármester, 
c) a jegyző, 
d) a képviselő-testület tagjai, 
e) a képviselő-testület bizottságai, 
f) a társadalmi szervezetek, 
g) az egyesületek, 
h) a vállalkozások és költségvetési szervek vezetői 
i) magánszemélyek 

tehetnek javaslatot. 
 

14. § 
 

(1) Az adományozást a képviselő-testület határozatba foglalja. 

1 Megállapította: 30/2011. (IX. 09.) számú rendelet 2. §-a. Hatályos: 2011. szeptember 09-től. 
2 Megállapította: 30/2011. (IX. 09.) számú rendelet 3. §-a. Hatályos: 2011. szeptember 09-től. 
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(2) A határozatnak tartalmaznia kell a kitűntetés megnevezését, az adományozott személyi adatait, s az odaítélés 
rövid indokolását. 

 
15. § 

 
Az oklevelet és az adományozásról szóló iratokat a polgármester és a jegyző írja alá. 
 

16. § 
 

(1) A kitűntetések adományozására évente egy alkalommal kerülhet sor. 

(2) A kitüntetést – az 1. § d) pontjában, továbbá a 10. § (1) bekezdésében meghatározottak kivételével –, Marcali 
várossá nyilvánításának évfordulóján kell átadni az adományozottnak vagy hozzátartozójának. 

(3) Az 1. § d) pontjában meghatározott kitüntetést a 9. § (4) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében 
meghatározott kitüntetéseket pedig a 10.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint kell átadni. 

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól a képviselő-testület indokolt esetben eltérhet. 

(5) A kitűntetést a város polgármestere adja át. 

(6)1 A kitüntetések átadására a képviselő-testület tagjait meg kell hívni. 
 

17. § 
 

(1) A „MARCALI VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címet és a „MARCALI VÁROSÉRT” emlékérmet a képviselő-
testület visszavonhatja attól, aki bármely ok miatt annak birtoklására érdemtelenné válik. 

(2) A visszavonással kapcsolatos eljárásra az adományozásra vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen 
alkalmazni. 
 
 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

18. § 
 

A kitüntetettekről vezetett névkönyv az alábbiakat tartalmazza: 

- sorszám, 
- a képviselő-testület határozatának száma, 
- név és lakcím vagy telephely, 
- adományozás időpontja, 
- adományozás indoklása. 

 
 

19. § 
 

Az adományozással és visszavonással kapcsolatos ügykezelési és nyilvántartási feladatokat a polgármesteri 
hivatal titkársága látja el. 
 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

20. § 
 

(1) Jelen rendelet 2003. november 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az önkormányzati kitüntetések alapításáról és 
adományozásáról szóló 7/1991.(III. 13.) számú rendelet és az azt módosító 15/1995.(VI. 1.), 3/2000.(I. 21.), 
31/2001.(XI. 23.), 41/2001.(XII. 20.) és 6/2002.(II. 28.) számú rendeletek hatályukat vesztik. 

1 Beiktatta: 30/2011. (IX. 09.) számú rendelet 4. §-a. Hatályos: 2011. szeptember 09-től. 
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(2) Akik az (1) bekezdéssel hatályon kívül helyezett rendeletek alapján részesültek kitűntetésben, azok 
mindaddig viselhetik, amíg a jelen rendelet 17.§-a értelmében arra érdemtelenné nem válnak, és a képviselő-
testület azt vissza nem vonja. 
Visszavonásig a jelen rendeletben szabályozott kedvezményekre jogosultak. 
 
 
 
 

Dr. Sütő László s.k. Árvai Zoltán s.k. 
polgármester címzetes főjegyző 

 
 



TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

 
Rendelet-tervezet címe: 
 

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

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen 
 
Társadalmi, gazdasági  
hatás: 

Költségvetési 
 hatás: 

Környezeti,  
egészségügyi 
következmények: 

Adminisztratív  
terheket befolyásoló hat  

Egyéb  
hatás: 

Az önkormányzati kitüntetésekről szóló 17/2003. 
(X.17.) számú önkormányzati rendelet 
módosításával magasabb számú önkormányzati 
kitüntetés adományozására nyílik lehetőség a 
vállalkozásoknak adományozható „AZ ÉV 
VÁLLALKOZÁSA DÍJ” és a marcali fiatal 
sportolók számára adható „AZ ÉV 
UTÁNPÓTLÁS SPORTOLÓJA” kitüntetések 
tekintetében, ezzel kifejezve a városban 
székhellyel vagy telephellyel rendelkező 
vállalkozások, illetve a marcali fiatal sportolók  
felé az elismerést. 
A javaslattevők köre bővítésre kerül – 
költségvetési szervek és magánszemélyek 
javaslattételi lehetőségének megadásával, ezzel a 
társadalmi és gazdasági élet valamennyi szereplője 
kifejezheti véleményét. 

A rendeletmódosításnak van költségvetési 
hatása: 
„Az Év Utánpótlás Sportolója Díj” három 
fokozatú elismerése évi 40.000 (azaz 
negyvenezer), „AZ ÉV VÁLLALKOZÁSAI  
DÍJ” évi maximum 150.000 (azaz 
százötvenezer) forint többletköltséget jelent.  

Nincs Jelentős adminisztratív 
teherrel nem jár. 

Nincs 

A rendelet megalkotása szükséges, mert: az adományozható önkormányzati kitüntetések számát növelni kívánjuk, továbbá a javaslattevők körének bővítését, 
a társadalmi szereplők hangsúlyosabb bevonását kívánjuk biztosítani. 
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: 
Amennyiben az adományozható kitüntetések száma nem nő, az önkormányzatnak nem lesz lehetősége kellő számban kifejezni elismerését a város fejlődését elősegítők,   
város és lakossága javára eredményes tevékenységet folytatók, kimagasló sporttevékenységet nyújtók  felé. A javaslattevők köre bővítésének elmaradása meggátolná a 
költségvetési szervek és magánszemélyek számára, hogy véleményüket kinyilvánítva javaslatot tegyenek Marcali városában kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek  
közösségek, szervezetek kitüntetésére.  
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  
 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. 
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