Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelete
Pécel Város Önkormányzatának a városi kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló
9/2006. (VI. 7.) számú önkormányzati rendelete módosításáról
Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában
és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek alapításáról és
adományozásáról szóló 9/2006. (VI. 7.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. §
a) pontjában, a 16. § a) pontjában és a 21. § a) pontjában a „nevelési oktatási” szövegrész törlésre kerül,
helyébe a „köznevelési” szöveg lép.
(2) A Rendelet 12. § (1) bekezdésében, a 17. § (1) bekezdésében, a 22. § (1) bekezdésében és a 32. § (1)
bekezdésben lévő „május 15. napjáig” szövegrész helyébe az „április hónapjának utolsó munkanapjáig”
szöveg lép.
(3) A Rendelet 12. § (2) bekezdésében, a 17. § (2) bekezdésében és a 22. § (2) bekezdésében a „ május
25. napjáig” szövegrész helyébe a „május havi rendes Képviselő-testületi ülésére,” szöveg lép.
(4) A Rendelet 13. § (2) bekezdésében, a 18. § (2) bekezdésében, a 23. § (2) bekezdésében, a 27. § (2)
bekezdésében és a 33. § (2) bekezdésében az „emlékplakett” szövegrész helyébe az „ajándéktárgy
(maximum bruttó 10 000 Ft/db. értékben)” szöveg lép.
(5) A Rendelet 13. § (3) bekezdésében, a 18. § (3) bekezdésében és a 23. § (3) bekezdésében lévő „az
augusztus 20-i” szövegrész helyébe a „a péceli pedagógus napi” szöveg lép.
(6) A Rendelet 13. § (3) bekezdésében, a 18. § (3) bekezdésében, a 23. § (3) bekezdésében és a 27. § (3)
bekezdésében lévő az „emlékplakettet” szövegrész helyébe az „ajándéktárgyat” szöveg lép.
(7) A Rendelet 18. § (1) bekezdésben és a 23. § (1) bekezdésben lévő a „fenntartású” szövegrész ,
helyébe a „ működtetésű,” szöveg lép.
(8) A Rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „Az év tanára” kitüntető cím
évente két személy részére adományozható, egy általános iskolai, és egy középiskolai tanárnak.”
(9) A Rendelet 27. § (1) bekezdésében a „június 15. napjáig” szövegrész helyébe a „május hónap utolsó
munkanapjáig” szöveg lép.
(10) A Rendelet 27. § (1) – (2) bekezdésében a „Szociális és Egészségügyi Bizottsága” szövegrész ,
helyébe a „Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottsága” szöveg lép.
(11) A Rendelet 27. § (2) bekezdésének a „június 25. napjáig” szövegrész helyébe a „június havi rendes
Képviselő-testületi ülésére” szöveg lép.
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(12) A Rendelet 28. § (3) bekezdésében az „az augusztus 20-i városi ünnepség keretében” szövegrész
helyébe a „az adott tevékenység országosan elfogadott emléknapján,” szöveg lép.
(13) A Rendelet 33. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „A polgármester „Az év
technikai dolgozója” címmel kitüntetett személyeknek az adott tevékenység országosan elfogadott
emléknapján, méltó keretek között adja át az adományozásról szóló díszoklevelet és ajándéktárgyat.”
(14) A Rendelet 3. § (4) bekezdésében és a 8. § (3) bekezdésében a „Házbizottság” szövegrész helyébe a
„ Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság” szöveg lép.
2. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő második napon
hatályát veszti.
(2) A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Koncsekné dr. Kovács Ágnes
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. június 3.

Koncsekné dr. Kovács Ágnes
jegyző
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 9/2006. (VI. 7.) számú önkormányzati
rendeletét a városi kitüntető címek alapításáról és adományozásáról (a továbbiakban: Rendelet)
A Rendelet alkalmazása során felmerült néhány kisebb pontosítás a köznevelés területén adható
kitüntető címek benyújtási határidejével és a kitüntető címek átadásának időpontjával kapcsolatosan.
Célszerűnek látszik az általános és középiskolai területen dolgozó pedagógusok külön – külön történő
elismerésének lehetőségének megteremtése is.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §
A Rendeletmódosításban megjelenítettük a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény új
fogalomhasználatát, mely szerint a korábbi közoktatás elnevezést, mint gyűjtő fogalmat a köznevelés
fogalom vette át.
Annak érdekében, hogy a közneveléssel összefüggő városi címek átadására a péceli pedagógus napon
kerüljön sor, módosítani, pontosítani kellett a javaslatok beérkezésének határidejét, illetve a döntést
hozó Képviselő-testületi ülés időbeli meghatározását.
Figyelemmel a korábban kialakult gyakorlatra, az ajándéktárgy fogalom bevezetése egyértelműbben
határozza meg a közneveléssel összefüggő kitüntető címek átadásakor adandó tárgyjutalmat.
A Képviselő-testület javaslata került a Rendelettervezetbe azzal, hogy „Az év tanára” kitüntető címet
évente két fő pedagógusnak ítélheti oda a Képviselő-testület azzal, hogy egy fő kitüntetett az általános
iskolai tanárok köréből kerülhet ki.
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatával koherens az a módosítás, mely a Szociális,
Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottsága szabályzatbeli pontos elnevezését beemeli a Rendeletbe.
A városi kitüntető címek egy része több terület dolgozóit foglalja magába. Ennek figyelembe vételével
célszerűnek látszik az ünnepélyes átadás időpontját általánosságban megfogalmazni a rendelet
módosítás során, melyre jellemző az adott tevékenység országosan elfogadott emléknapja kifejezés.
2. §
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
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