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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján a 
rendelettervezetet az alábbiak szerint indokolom. 
 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
 
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 
2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdése ad felhatalmazást az önkormányzatnak arra, hogy 
rendeletben szabályozza valamely elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az 
elismerésben részesíthető személyek körét, az évente adományozható elismerések számát, az 
elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének 
rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2006. (VII. 28.) önkormányzati 
rendeletével egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismerésére kitüntető címet, 
díjat alapított, továbbá díszoklevelet, emlékplakettet, vagy emlékérmet adományoz ezen 
elismerését kifejezendő. 
 
Az Önkormányzat Pásztó Város Díszpolgára címmel értékes ajándéktárgyat kíván 
adományozni. Az Ágasváry Lajos Díj, a Csohány Kálmán Díj, a Keglevich Margit Díj, a 
Pásztó Város Sportjáért Díj, a Közszolgálatért Díj esetében az Önkormányzat Pro Urbe 
emlékplakettet adományoz a kitüntetetteknek.  
 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 
 

1. § 
 
A rendelet 8. § (4) bekezdésében a kitüntető címmel járó díjak felsorolásánál az a) pontban 
megjelölt díj (a város címerével ellátott 14 karátos arany pecsétgyűrű) szokásos értékű 
ajándéktárgyra változik, a korábbi gyakorlatnak és értéknek megfelelő összeghatár 
megállapításával. 
 

2.§ 
 

A rendelet 4.§ (1) bekezdésben a PTK 685.§ b/ pontjára hivatkozik. Az új hivatkozás Ptk 8:1§. 
(1) bekezdés 1.pontja.  

3.§-7.§ 
 

A 10.§, 11.§, 12.§, 14.§ (5) bekezdés a) pontja minden esetben emlékplakettre változik. A 
korábbi szabályozástól eltérően az egyes díjakhoz ugyanazon bronzplakett, az adott díj 
feliratával és tokjában.  
 
Hatályba léptető rendelkezés.  
 
Pásztó, 2015. szeptember 23.  

 
 
Dömsödi Gábor 
polgármester 
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Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
…/2015. (…/…) önkormányzati rendelete 

a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló  
20/2006. (VII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a 22. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § Az R. 8. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„a. szokásos értékű – 80.000 Ft-100.000 Ft - ajándéktárgy” 
 
3. § (1) Az R. 10. § (5) bekezdés a. pontjában, 11. § (5) bekezdés a. pontjában , a 12. § (5) 

bekezdés a. pontjában, 13. § (5) bekezdés a. pontjában, 14. § (5) bekezdés a. pontjában az 
„emlékérem” szöveg helyébe az „emlékplakett” szöveg lép. 

   
(2) Az R. 10. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 

„ (6) Az Ágasváry Lajos Díjjal járó emlékplakett kör alakú, 110 mm átmérőjű, átlag 10 mm 
vastagságú bronzból készült egyoldalas plakett az első oldalán a Szent Lőrinc 
Plébániatemplom részlete, kocka alakú modern lakások, a háttérben a Mátra és a Cserhát 
hegyvonulatai, jobb oldalán „PRO URBE” felirat látható. A plakett bordó velúr borítású 
díszdobozban van, melynek belső részén kis fém táblán az „Ágasváry Lajos Díj” felirat 
szerepel.” 
 

4. § (2) Az R. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„A Csohány Kálmán Díjjal járó emlékplakett kör alakú, 110 mm átmérőjű, átlag 10 mm 
vastagságú bronzból készült egyoldalas plakett az első oldalán a Szent Lőrinc 
Plébániatemplom részlete, kocka alakú modern lakások, a háttérben a Mátra és a Cserhát 
hegyvonulatai, jobb oldalán „PRO URBE” felirat látható. A plakett bordó velúr borítású 
díszdobozban van, melynek belső részén kis fém táblán az „Csohány Kálmán Díj” felirat 
szerepel.” 

 
5. § (2) Az R. 12. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„A Keglevich Margit Díjjal járó emlékplakett kör alakú, 110 mm átmérőjű, átlag 10 mm 
vastagságú bronzból készült egyoldalas plakett az első oldalán a Szent Lőrinc 
Plébániatemplom részlete, kocka alakú modern lakások, a háttérben a Mátra és a Cserhát 
hegyvonulatai, jobb oldalán „PRO URBE” felirat látható. A plakett bordó velúr borítású 
díszdobozban van, melynek belső részén kis fém táblán az „Keglevich Margit Díj” felirat 
szerepel.” 
 

6.§ (2) Az R. 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„A Közszolgálatért Díjjal járó emlékplakett kör alakú, 110 mm átmérőjű, átlag 10 mm 
vastagságú bronzból készült egyoldalas plakett az első oldalán a Szent Lőrinc 
Plébániatemplom részlete, kocka alakú modern lakások, a háttérben a Mátra és a Cserhát 
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hegyvonulatai, jobb oldalán „PRO URBE” felirat látható. A plakett bordó velúr borítású 
díszdobozban van, melynek belső részén kis fém táblán az „Közszolgálatért Díj” felirat 
szerepel.” 

 
7.§ Ez a rendelet 2015. október 3-án lép hatályba.  
 

 
Pásztó, 2015. szeptember 23. 
 
 
 
 
Dömsödi Gábor        Dr.Sándor Balázs 
polgármester          jegyző 
 


	Pásztó  Város Polgármestere

