Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete
a kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint
adományozásuk rendjéről szóló 10/1997. (IV. 10.) Makó ör. módosításáról
Makó Város Önkormányzat Képviselő - testülete a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló
1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és elismerő oklevél alapításáról, valamint
adományozásuk rendjéről szóló 10/1997. (IV.10.) Makó ör. (továbbiakban: Ör.) 1. §-a az alábbi
k) ponttal egészül ki:
(Kitüntető cím, emlékplakett, kitüntető díjak és oklevél alapítása)
„k) Makó Város Nívódíja.”
2. §
(KITÜNTETŐ DÍJAK)
(1) Az Ör. 7. § (3) bekezdésében az „ötszöröse” szövegrész helyébe a „6,5-szerese” szövegrész
lép.
(2) Az Ör. 8. § (3) bekezdésében az „ötszöröse” szövegrész helyébe a „6,5-szerese” szövegrész
lép.
(3) Az Ör. 8/A. § (3) bekezdésében az „ötszöröse” szövegrész helyébe a „6,5-szerese” szövegrész
lép.
(4) Az Ör. 8/B. § (3) bekezdésében az „ötszöröse” szövegrész helyébe a „6,5-szerese” szövegrész
lép.
(5) Az Ör. 8/C. § (3) bekezdésében az „ötszöröse” szövegrész helyébe a „6,5-szerese” szövegrész
lép.
(6) Az Ör. 9. § (3) bekezdésében az „ötszöröse” szövegrész helyébe a „6,5-szerese” szövegrész
lép.
3. §
Az Ör. IV. fejezete helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„IV. fejezet
Makó Város Nívódíja
11. § (1) Makó Város Önkormányzata minden évben, „Makó Város Nívódíja” (továbbiakban:
Díj) kitüntetést adományozhat
1. a makói nevelési-oktatási intézményekben kimagaslóan eredményes munkát végző
pedagógusoknak (Makó Város Pedagógiai Nívódíja) jelen rendelet 1. mellékletében
meghatározott feltételek szerint,
2. a városi közszolgáltatások nyújtása során kimagasló teljesítményt nyújtó dolgozóknak (Makó
Város Közszolgálati Nívódíja) jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott feltételek szerint
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az arra érdemes, kiváló dolgozóknak, mely Díj egyedi tervezésű oklevél és pénzjutalom az alábbi
négy fokozatban:
a) Bronz-fokozat a mindenkori köztisztviselői illetményalap kétszerese,
b) Ezüst-fokozat a mindenkori köztisztviselői illetményalap háromszorosa,
c) Arany-fokozat a mindenkori köztisztviselői illetményalap négyszerese,
d) Platina-fokozat a mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszöröse.
(2) A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot; és egyedi tervezésű, a „Makó Város
Pedagógiai/Közszolgálati Nívódíja” és a „Bronz/Ezüst/Arany/Platina -fokozat” feliratot tartalmazó
oklevelet kap, mely a díjazott nevét és az elismerés évét tartalmazza.
(3) Az oklevelet Makó Város Önkormányzata tervezteti meg és készítteti el.
(4) A Díj odaítélésének további feltétele, hogy Makó Város Önkormányzata által fenntartott
intézményekben az előző gazdasági évének jóváhagyott pénzmaradványából a jóváhagyott
bérmegtakarításai terhére az intézményvezető (Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző és a
polgármester) vállalja, hogy a díjazottat az előterjesztett fokozatnak megfelelő pénzjutalomban
részesíti.
A Díj adományozásának rendje:
12. § (1) A Díj-ra intézményvezetője (Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző a polgármester
egyetértésében) terjeszthet fel kitüntetettet, kötelezettséget vállalva az előterjesztettek
jutalmazására a 11. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint, minden év május 15-ig a
polgármesterhez beérkező indítványa alapján.
(2) A (1) bekezdésben meghatározott május 15-i határidő alól, a határidőt követő legfeljebb 2
héten belül beérkezett javaslatok esetén az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi
Bizottság felmentést adhat.
(3) A beérkezett előterjesztések alapján az illetékes bizottság tesz javaslatot, melyet minden év
május 31-ig a polgármester a képviselő - testület elé terjeszt.
(4) A képviselő-testület a Díj adományozásáról minősített többséggel dönt.
(5) A Díjat Makó Város Polgármestere adja át jelen rendelet 3. mellékletében megjelölt
időpontokban.
(6) A díjazottak számát csak az előző gazdasági év bérmegtakarításai és az elért eredmények
korlátozzák.
(7) A Díj a nem önkormányzati fenntartású intézmények pedagógusai számára is adományozható,
amennyiben a Díjjal járó pénzjutalom fedezetére a nem önkormányzati fenntartású intézmény
vezetője kötelezettséget vállal.
(8) A Díj évente adható ki.”
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4. §
Az Ör. 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„14. § (1) A kitüntetésekkel kapcsolatos összes költséget az önkormányzat viseli, kivéve a „Makó
Város Nívódíja” pénzjutalom részét. Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a
polgármesteri hivatal éves költségvetésében kell biztosítani, míg a „Makó Város Nívódíja”
fedezete e rendelet 11. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint biztosított.”
5. §
(1) Az Ör. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Ör. jelen rendelet 2. mellékletével egészül ki.
(3) Az Ör. jelen rendelet 3. mellékletével egészül ki.
6. §
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Buzás Péter s. k.
polgármester

Dr. Bánfi Margit s. k.
jegyző

Záradék:
A Képviselő-testület a rendeletet 2011. április 27-i ülésén fogadta el.
A rendelet 2011. április 28-tól – hirdetőtáblán – kifüggesztésre került.
Makó, 2011. április 28.

Dr. Bánfi Margit
jegyző
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1. melléklet 19/2011. (IV.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendeletéhez
Makó Város Pedagógiai Nívódíja alkalmazásának feltételei
1.1. A Makó Város Pedagógiai Nívódíj a)-c) fokozata annak a magyar állampolgárságú, makói
oktatási/nevelési intézményben dolgozó pedagógusnak adható, aki alapkövetelményként:
1.1.1. az oktatási, nevelési gyakorlatában a gyermek érdekét tekintse az elsődlegesnek, és
1.1.2. oktatási, nevelési tevékenységével érdemelje ki a diákok, szülők tiszteletét továbbá
1.1.3. oktatási, nevelési tevékenysége példaértékű legyen minden pedagógus kolléga számára,
valamint az alábbi területek valamelyikén nyújtott teljesítménye kiemelkedő:
1.1.4. felzárkóztatás, szocializálás, fegyelmezés,
1.1.5. tehetséggondozás, versenyeredmények,
1.1.6. oktatási innováció, projektrészvétel, publikációk, pályázatírás,
1.1.7. rendezvényszervezés, műsorkészítés, művészeti tevékenység,
1.1.8. külső és belső kapcsolatrendszer erősítése, PR-tevékenység,
1.1.9. vezetői, szakértői tevékenység valamely részterületen.
1.2. A Díj d) pont szerinti fokozat kitüntetettje lehet az a nyugdíjba vonuló pedagógus, akinek
munkáját életpályáján legalább egyszer a Díj Arany-fokozat-ával elismerték.
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2. melléklet 19/2011. (IV.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendeletéhez
Makó Város Közszolgálati Nívódíja alkalmazásának feltételei
2.1. A Makó Város Közszolgálati Nívódíj a)-c) fokozata annak a magyar állampolgárságú, Makó
Város Önkormányzata által fenntartott, 3. mellékletben meghatározott intézményben
foglalkoztatottnak adható a köz szolgálata érdekében végzett kiemelkedő munka és egyéb
önkormányzati feladatok terén kifejtett eredményes tevékenységének elismerésére.
2.2. A 2.1. pontban meghatározott alapkövetelményeken túl az alábbi területek valamelyikén
nyújtott teljesítménye kiemelkedő:
2.2.1. az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások minőségének javítása,
2.2.2. ügyfélbarát közszolgáltatás megvalósítása,
2.2.3. az intézmény eredményes működésének elősegítése,
2.2.4. kooperatív sikeres vezetői tevékenység valamely részterületen,
2.2.5. az önkormányzati feladatok pályázat útján történő sikeres megvalósítása,
2.2.6. a civil szervezetekkel való hatékony közreműködés.
2.3. A Díj d) pont szerinti fokozat kitüntetettje lehet az a nyugdíjba vonuló dolgozó, akinek
munkáját életpályáján legalább egyszer a Díj Arany-fokozat-ával elismerték.
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3. melléklet 19/2011. (IV.28.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Nívódíja

1.
2.
3.
4.
5.

INTÉZMÉNY

ADOMÁNYOZHATÓ

Makói nevelési-oktatási
intézmények
Polgármesteri Hivatal
Makói Gyógyfürdő Kft.

évente

Egyesített Népjóléti Intézmény
Makó Város Önkormányzati
Tűzoltóság
József Attila Városi Könyvtár

évente
évente

évente
évente

minden páros évben

6.
7.
8.
9.

Makói Kommunális Nonprofit
Kft.
Makói Kulturális és
Közművelődési Nonprofit Kft.
Makó Városi Televízió
Nonprofit Kft.

minden páratlan évben
minden páros évben
minden páratlan évben

ADOMÁNYOZÁS
IDŐPONTJA
Pedagógusnap
Köztisztviselők Napja
Önkormányzatok
Napja
Semmelweis-nap
Szent Flórián-nap
Önkormányzatok
Napja
Önkormányzatok
Napja
Önkormányzatok
Napja
Önkormányzatok
Napja
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