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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

„Az Év Marcali Tűzoltója” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdés 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában és a 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi 

CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában és a 23. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. „Az Év Marcali Tűzoltója” kitüntető cím 

1. § 

(1) „Az Év Marcali Tűzoltója” kitüntető cím a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába 

tartozó hivatásos tűzoltó részére adományozható, aki az adományozás évét megelőző évben a 

tűzmegelőzés, a tűzoltás, a műszakimentés és a katasztrófa elhárítás területén kimagasló, példamutató 

tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a parancsnokság működési területén a közbiztonság 

javításához, a tűzesetek számának csökkentéséhez, a bekövetkezett tűzesetek következményeinek 

enyhítéséhez. 

(2) A kitüntető cím több alkalommal is adományozható. 

(3) A kitüntető cím posztumusz is adományozható. 

2. A kitüntető cím adományozására és átadására vonatkozó szabályok 

2. § 

(1) A kitüntető címet Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) minősített többségű döntéssel adományozza. 

(2) A kitüntető címből évente 1 db adományozható. 

(3) A kitüntető címet a polgármester adja át ünnepélyes állománygyűlés keretében, Flórián nap 

alkalmával (május 4). 

3. § 

(1) A kitüntető cím adományozására a Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnoka 

tehet javaslatot. 

(2) Az írásban benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy nevét, rendfokozatát, a 

szakmai munkásságának részletes bemutatását és az 1. § (1) bekezdésében szereplő kimagasló 

teljesítményének méltatását. 
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(3) A javaslatokat minden év március 31-ig kell a polgármesterhez eljuttatni, aki a döntési javaslatot 

április 25. napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. 

4. § 

(1) A kitüntetett részére Marcali Város címerével ellátott, A/4-es méretű színes emléklapot kell 

kiállítani alkalomhoz illő borítóval. 

(2) Az emléklapnak tartalmaznia kell 

a) Marcali Város Önkormányzata megjelölést, 

b) a kitüntetett nevét, rendfokozatát, 

c) az adományozást kimondó képviselő-testületi határozat számát és idejét, 

d) a tűzoltóként végzett kiemelkedő tevékenységéért feliratot, 

e) az adományozás dátumát, 

f) a polgármester és a jegyző aláírását, 

g) a Képviselő-testület bélyegzőjének lenyomatát. 

5. § 

(1) Az e rendeletben alapított kitüntető cím adományozását a kitüntetettekről vezetett névkönyvbe be 

kell vezetni, amely mellékletként tartalmazza az emléklapok fénymásolatait. 

(2) A nyilvántartásba történő bejegyzésről a jegyző gondoskodik. 

(3) A nyilvántartás tartalmazza sorszám szerint a kitüntetett személy nevét, lakcímét, továbbá azon 

tevékenységének megnevezését, amelyért az elismerésben részesült, az adományozás időpontját, az 

adományozás indokolását, a képviselő-testületi határozat számát. 

6. § 

(1) A kitüntető címet a Képviselő-testület a javaslattételi jogkörrel rendelkező kezdeményezésére 

visszavonhatja, ha a kitüntetett arra érdemtelenné vált. 

(2) Érdemtelen a kitüntető cím viselésére különösen az a hivatásos tűzoltó, akit 

a) a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott, 

b) a testülettől fegyelmi úton elbocsátottak, 

c) a szakmai etikai kódexnek nem megfelelő magatartás miatt elmarasztaltak. 

(3) A kitüntető cím megvonásáról a Képviselő-testület minősített többséggel hozott, részletes 

indokolást tartalmazó határozatot hoz, amelyet az érintettel közölni kell. 

(4) A kitüntető cím viselésére érdemtelenné vált személytől az oklevelet az adományozásra vonatkozó 

rendelkezések értelemszerű alkalmazásával vissza kell vonni. 

(5) Az oklevél visszavonásáról a képviselő-testületi határozat alapján a polgármester intézkedik. 

(6) Az érdemtelenné válás tényét az 5. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba is be kell 

vezetni. 

3. Záró rendelkezések 

7. § 
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Ez a rendelet 2022. április 26-án 14 óra 15 perckor lép hatályba. 

8. § 

A 3. § (3) bekezdésben foglalt határidőket 2022. évben nem kell alkalmazni.
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Végső előterjesztői indokolás 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

„Az Év Marcali Tűzoltója” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről  

szóló …/...(…) önkormányzati rendeletéhez 

   

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnoka azzal a kéréssel keresett meg, hogy 

szeretné az állomány társadalmilag vitathatatlanul hasznos, áldozatos munkáját valamilyen külön 

helyi elismeréssel is megköszönni, amely tovább erősítené a Marcali hivatásos tűzoltók elismertségét, 

a helyi identitást a készenléti szolgálatot ellátó állomány körében. 

A tűzoltó parancsnok javaslata szerint ennek módja lehetne, ha Marcali Város Önkormányzata 

alapítana egy kitüntető címet „Az Év Marcali Tűzoltója” elnevezéssel. 

A kitüntető cím minden évben a tűzoltók védőszentje, Szent Flórián napja alkalmából ünnepélyes 

keretek között kerülne átadásra. 

A tűzoltó parancsnok megkeresése nálam egyetértésre talált, - s feltételezem ezzel a képviselő-testület 

tagjai is egyetértenek, - ezért a jogi szabályozásnak megfelelően a képviselő-testület elé terjesztem a 

kitüntető cím alapítására vonatkozó javaslatot. 

A tűzoltók azok az emberek, akik szélsőséges, extrém helyzetekben önfeláldozó, bátor helytállást 

tanúsítva oda mennek és végzik a feladatukat, ahonnét más emberek menekülnek, a látványtól 

elfordulnak. A tűzoltók saját testi épségüket, sokszor az életüket kockáztatva segítenek a bajban, 

mentenek emberi életet, állatokat, anyagi értékeket nem kevés pszichés terhelés mellett. 

Ezért a magatartásért a tűzoltók megérdemlik a megbecsülést, ami nagy valószínűséggel meg is van 

az emberekben, de az sem árt, ha a tűzoltó részére a társadalmi megbecsülést egy kitüntető cím 

alapításával, elnyerésének lehetőségével egyértelművé tesszük. 

Mind erre tekintettel javaslom a tűzoltóparancsnok kérésének támogatását, a kitüntető cím 

alapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotását. 

A rendeletet a kihirdetése napján meghatározott időpontban javaslom hatályba léptetni azzal, hogy a 

rendeletben foglalt adományozási eljárásra vonatkozó határidőket 2022. évben ne kelljen alkalmazni 

annak érdekében, hogy egy kiváló tűzoltót már ebben az évben elismerésben részesíthessen a 

képviselő-testület. 

  

Marcali, 2022. április 21. 

  

  

Dr. Sütő László 

polgármester 



 

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL 

(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

 

 

Rendelet-tervezet címe: 

 

„Az Év Marcali Tűzoltója” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről  

 

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

 

Társadalmi, gazdasági  

hatás: 

Költségvetési  

hatás: 

Környezeti és egészségi 

következmények: 

Adminisztratív  

terheket befolyásoló 

hatás: 

Egyéb  

hatás: 

Marcali Város Önkormányzata a Marcali Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság állományának társadalmilag 

vitathatatlanul hasznos, áldozatos munkáját valamilyen 

külön helyi elismeréssel kívánja megköszönni, amely 

tovább erősítené a Marcali hivatásos tűzoltók 

elismertségét, a helyi identitást a készenléti szolgálatot 

ellátó állomány körében. 

 

 

Jelentéktelen. Nincs. 

 

Nincs.  A hivatástudatot tovább  

erősítve további kiváló  

munkára ösztönöz, s e  

mellett a kitüntetett tűzoltó, 

a tűzoltók érezhetik 

a társadalmi megbecsülést, a 

címadományozás büszkeséggel 

töltheti el őket. 

A rendelet megalkotása szükséges, mert Marcali Város Önkormányzata szeretné elismerését kifejezni a tűzoltók által végzett munkáért. A 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 23. § (1) bekezdése szerint az 

elismerés alapítására és adományozására jogosult elismerést akkor adományozhat, ha erről megfelelő tartalommal rendeletet alkot. 

 

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: nem lehetne jogszerűen adományozni a tervezett kitüntető címet. 

 

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 

Személyi:  

 

Szervezeti:  Tárgyi:  Pénzügyi:  

Rendelkezésre állnak. 

 

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak. 

 


