Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
7/2017. (II.17.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló
38/2004. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
i) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati
rendelet 35. (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 1.1.1. pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága;
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati
rendelet 35. (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint az 1. melléklet 4.1.2. pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
Az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004.
(XI.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat elismerését – mely kitüntető cím, kitüntető díj - pénzjutalom vagy aranygyűrű,
oklevél, plakett, jelvény testesíti meg, amely a város egész lakosságának tiszteletét fejezi ki.”
2.§
A Rendelet 2.§-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a kuratóriumi ülésen a javaslattal együtt a jelölt
méltatását tartalmazó rövid bemutatását is be kell nyújtani a Kuratórium számára.”
3. §
A Rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A díszpolgári cím adományozásáról a jegyző az elismert nevét és érdemeit is tartalmazó
nyilvántartást vezet.”
4. §
A Rendelet 6. § (7)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) A Déryné színházi díj a Miskolci Nemzeti Színház, illetve a város más színházának művészei
közül annak adományozható, aki művészi munkájával - a társulat tagjaként - több éven keresztül
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hozzájárult a színház sikereihez.
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.
(8) A Miskolc Város Építészeti Alkotói díj a város érdekében végzett kiemelkedő színvonalú
építészeti alkotó munka, építőművészeti teljesítmény, illetve életút elismeréséül adományozható.
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.
(9) A Bizony Ákos Kitüntető Jogi Díj annak a személynek adományozható, aki egész életútja során
végzett elméleti vagy gyakorlati tevékenységével kimagasló érdemeket szerzett a jogi területen.
A díj 100 ezer Ft pénzjutalom, plakett és oklevél.”
5. §
A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) E rendeletben szereplő címekkel, díjakkal kitüntetettek - a (2) bekezdésben foglaltak
kivétellel - 5 éven belül újabb cím, díj adományozásában nem részesülhetnek.
(2) A Miskolc Város Díszpolgára és a Pro Urbe kitüntető címek, valamint az „Év sportolója”
kitüntető díj korlátozás nélkül adományozhatók.”
6. §
A Rendelet
a) 2. § (3) bekezdésében a „13 fős” szövegrész helyébe a „14 fős” szöveg
b) 6. § (1)-(6), (10)-(14) és (16)- (18) bekezdésében az „e Ft” szövegrész helyébe az „ezer Ft”
szöveg lép.
7. §
Ez a rendelet 2017. február 17. napján 16:00 órakor lép hatályba.

Miskolc, 2017. február 17.

Dr. Alakszai Zoltán
jegyző

Dr. Kriza Ákos
polgármester
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