
 

 

Ikt. sz.: 203/16-1/2019 

Heves Megyei Közgyűlés 

H e l y b e n  

 

Javaslat 

 

 a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 2019. 

évi időbeni ütemezéséről szóló 73/2018. (XI. 30.) közgyűlési határozat módosítására   

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjakról és 

adományozásuk rendjéről szóló– 6/2013. (IV. 26.), 12/2013. (XII.13.), 6/2015. (IV.24.), 

15/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletekkel módosított – 9/2012. (III.30.) önkormányzati 

rendeletével (továbbiakban: Kitüntető díj rendelet) és az önkormányzat sporttal kapcsolatos 

feladatainak ellátásáról szóló– 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelettel módosított – 

13/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Sportrendelet) szabályozza a 

Heves Megyei Önkormányzat által alapított díjak megnevezését és adományozásuk rendjét. 

 

A Kitüntető díj rendeletben és a Sportrendelet 16. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a 

Közgyűlés az adott év legkésőbb május utolsó napjáig dönt a díjak vonatkozásában az 

indoklással ellátott javaslatoknak a Közgyűlés Elnöke részére történő megküldési 

határidejéről, a díj odaítélésének és átadásának időpontjáról. Ennek megfelelően a Heves 

Megyei Közgyűlés a 73/2018. (XI. 30.) közgyűlési határozatban döntött a „Heves Megyéért” 

kitüntető díj, a Telekessy István területfejlesztési díj, a Heves Megye Nagykövete cím, a 

Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj, „Az Év Heves Megyei Sportolója” díj, a Dr. 

Jakab István emlékgyűrű, valamint a Heves Megyei Klímabarát díj adományozásának 2019. 

évi időbeni ütemezésével kapcsolatban. 

 

Az Alaptörvény 35. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzati képviselők 

és polgármesterek általános választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

előző általános választását követő ötödik év október hónapjában kell megtartani.  

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) kapcsolódó 

rendelkezései alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános 

választásán területi választási bizottság működik. A Ve. 21. §-a előírja, hogy a területi 

választási bizottság három tagját és legalább két póttagot a megyei közgyűlés a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, 

legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon válassza meg. 

  

Tekintettel az Alaptörvény és a Ve. fenti rendelkezéseire a 78/2018. (XII. 14.) közgyűlési 

határozatban elfogadott, a Heves Megyei Közgyűlés 2019. év II. félévi ülésterv tervezetében a 

2019. szeptember 27. napjára ütemezett rendes üléstől eltérően - ettől korábbi időpontban - 

szükséges soron kívüli közgyűlés ülésének az összehívása.  



 

Ezen soron kívüli - korábbi időpontban tartandó - közgyűlés időpontja Magyarország 

Köztársasági Elnökének azon döntésétől függ, amelyben meghatározza a 2019. évi helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napját.  

Figyelemmel arra, hogy a soron kívüli közgyűlés a 2019. szeptember 27. napjára ütemezett 

rendes ülés időpontját közvetlenül és viszonylag rövid időközzel megelőzi lehetőség nyílik 

arra, hogy a 2019. szeptember 27. napi rendes ülés tervezett napirendi pontjait időben 

előrehozva a soron kívüli ülés napirendi pontjával összevonva a soron kívüli ülés napján 

tárgyalja meg a közgyűlés. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy élve ezen lehetőséggel 

ennek megfelelően kívánom összehívni a szükséges időpont ismeretében a soron kívüli ülést, 

ami szükségessé teszi a kitüntető díjak adományozásának 2019. évi időbeni ütemezéséről 

szóló 73/2018. (XI. 30.) közgyűlési határozat módosítását. 

 

Az előterjesztésben foglaltak szerint a „Heves Megyéért” kitüntető díj, valamint a Dr. Jakab 

István emlékgyűrű adományozása időbeni ütemezésének módosításával kapcsolatban a Heves 

Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 2019. évi időbeni 

ütemezéséről szóló 73/2018. (XI. 30.) közgyűlési határozat 4. és 5. pontjának módosítására a 

módosítással nem érintett rendelkezések hatályban tartása mellett az alábbiakban részletezett 

javaslatokat teszem: 

 

4. A „Heves Megyéért” kitüntető díj:  

- A díj átadásának időpontja: 2019. augusztus 1. és 2019. szeptember 27. napja 

között tartandó közgyűlés időpontjával egyidejűleg. 

  

5. Dr. Jakab István Emlékgyűrű: 

- A javaslatokat a díj odaítélésének időpontját megelőző 20. napig kell a 

Közgyűlés elnökének megküldeni. 

- A díj odaítélésének időpontja: 2019. augusztus 1. és 2019. szeptember 27. 

napja között tartandó közgyűlés időpontja. 

- A díj átadásának időpontja: 2019. december 13. 

 

A határozati javaslatot a Heves Megyei Közgyűlés Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek 

Bizottsága 8, Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 4, Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága 6 igen 

szavazattal egyhangúlag támogatta.  

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 

fogadja el. 

 

 

Eger, 2019. június 19. 

 

 

 

       Szabó Róbert  

Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

Dr. Barta Viktor 

Heves Megye Főjegyzője 



 

Közgyűlési határozati javaslat: 

 

A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető díjak adományozásának 

2019. évi időbeni ütemezéséről szóló 73/2018. (XI. 30.) közgyűlési határozat 4. és 5. pontjait 

- a módosítással nem érintett rendelkezések hatályban tartása mellett - az alábbiak szerint 

módosítja és felhatalmazza Elnökét arra, hogy a kitüntető díjak adományozásával kapcsolatos 

valamennyi szükséges intézkedést megtegye: 

 

„4. A „Heves Megyéért” kitüntető díj:  

- A díj átadásának időpontja: 2019. augusztus 1. és 2019. szeptember 27. napja 

között tartandó közgyűlés időpontjával egyidejűleg. 

 

 5. Dr. Jakab István Emlékgyűrű: 

- A javaslatokat a díj odaítélésének időpontját megelőző 20. napig kell a  

Közgyűlés elnökének megküldeni. 

- A díj odaítélésének időpontja: 2019. augusztus 1. és 2019. szeptember 27. 

napja között tartandó közgyűlés időpontja. 

- A díj átadásának időpontja: 2019. december 13.” 

 

 

 

 

Felelős:  Szabó Róbert 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő:  értelemszerűen   

 

 

 

 


