Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnökének
5/2020. (VI. 04.) önkormányzati rendelete
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és
adományozásuk rendjéről szóló 11/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet, továbbá Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 42. § (3) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Békés Megye
Közgyűlésének Elnökeként a következőket rendelem el:

1. § A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a kitüntető díjak alapításáról és
adományozásuk rendjéről szóló 11/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendeletének
(továbbiakban: Ör.) 3. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„ 3. § A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)
(1) Békés megye társadalmi, gazdasági, tudományos fejlődéséért, nemzetközi
kapcsolatai erősítéséért, valamint a művészeti és kulturális élet, továbbá a sport
területén kimagasló eredményeket elérő személyek, kollektívák tevékenysége
elismerése érdekében,
(2) A COVID-19 vírus okozta világjárvány során a Békés megyei lakosság egészségét
szem előtt tartó megelőzésben és védekezésben dolgozó személyek, kollektívák
kiemelkedő munkája elismerése érdekében
„Békés Megyéért”
kitüntető díjat alapít.”
2. § Az Ör. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„…5. § (4) A kitüntető díj adományozására tett javaslatokat
a) a tárgyév május 31. napjáig,
b) a 3. § (2) bekezdése esetében 2020. június 15. napjáig kell megküldeni a Közgyűlés
elnöke részére;
c) A határidő elteltét követően beérkezett javaslatok a kitüntető díj tárgyévi
adományozására irányuló döntési eljárásban nem vehetőek figyelembe….”
3. § Az Ör. 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„…. 5. § (8) A Közgyűlés évente
a) a 3. § (1) bekezdése esetében legfeljebb három kitüntető díjat adományoz,
b) a 3. § (2) bekezdése esetében legfeljebb három kitüntető díjat adományoz…”

4. § (1) Az Ör. 7. § (3) bekezdés első mondatában a „[…] 3. § (2)” szövegrész helyébe „[…]
5. § (2)” szövegrész lép.
(2) Az Ör. 7. § (3) bekezdés második mondatában a „[…] 3. § (5)” szövegrész helyébe
„[…] 5. § (5)” szövegrész lép.
Záró rendelkezések
5. § (1) E rendelet 2020. június 4. napján lép hatályba, és kihirdetését követő napon hatályát
veszti.
(2) Az Ör. 3. § (2) bekezdése, az 5. § (4) bekezdés b) pontja, 5. § (8) bekezdés b) pontja
2020. szeptember 30. napján hatályát veszti.
Békéscsaba, 2020. június 04.
Zalai Mihály
elnök
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