
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
10/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelete 

 a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 
 5/2010. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a képviselı-testület és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról 
szóló 7/2007. (III.08.) önkormányzati rendelete 2 mellékletében foglaltak alapján az Ügyrendi 
és Sport Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testületének a városi kitüntetések 
alapításáról és adományozásáról szóló 5/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: önkormányzati kitüntetési rendelet) 1. § (2) bekezdése a következı g) ponttal 
egészül ki: 
  
[ Szakmai kitüntetı díjak:]  
     
„g) Lajosmizse Városért Díj” 
 

2. §  
 

Az önkormányzati kitüntetési rendelet a következı 10/A. §-al egészül ki: 
 
      „10/A. §  
 
A Képviselı-testület Lajosmizse Városért Díj adományozásával ismerheti el azon személyek, 
civil szervezetek, vállalkozások, gazdasági társaságok és szakmai munkaközösségek 
munkáját, akik  

a) cselekedetükkel öregbítették Lajosmizse hírnevét,   
b) hosszú távú tevékenységükkel hozzájárultak Lajosmizse fejlıdéséhez, 

elismertségéhez.” 
 

3. § 
 

Az önkormányzati kitüntetési rendelet 13. § (2) bekezdése a következı f) ponttal egészül ki: 
 

[A szakmai kitüntetı díjakra beérkezett javaslatokat a Képviselı-testület bizottságai az 
alábbiak szerint tárgyalják:] 

 
 „f) Lajosmizse Városért Díjra beérkezett javaslatokat az Ügyrendi és Sport 
Bizottság.” 

 
 
 



 2 

4. § 
 

Az önkormányzati kitüntetési rendelet 14.§ (1) bekezdés helyébe a következı rendelkezés lép:  
       
      „14. §  
 
Az adományozásról a Képviselı-testület minden év június 30. napjáig titkos szavazással 
dönt.” 
 

5. § 
 

Hatályát veszti az önkormányzati kitüntetési rendelet:  
 a) 14. § (2) bekezdése 

b) 14. § (3) bekezdése  
 

6. § 
 
(1) E rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát 
veszti.  
(2) E rendelet rendelkezései a 2011. évben adományozandó szakmai kitüntetı díjakra, és 
kitüntetı címre is alkalmazandók.  
(3) A 3. §-ban foglalt új szakmai kitüntetı díj tekintetében a javaslatok benyújtási határideje 
2011. április 30. A bizottság a benyújtott javaslatokat 2011. május 31. napjáig véleményezi.  
 
 

Basky András sk   Kutasiné Nagy Katalin  sk    
polgármester     jegyzı 

 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 14. 
        Kutasiné Nagy Katalin sk 
         jegyzı  
 
       
 
 
 
 
 


