Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete
9/2007 (VI. 27.) számú rendelete
Az önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról,
valamint a kitüntetések adományozásának és visszavonásának
rendjérıl
A Magyar Köztársaság kitüntetéseirıl szóló 1991. évi XXXI. Törvény 7. §. (1)
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 1.
§. (6) bekezdése a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Pátka Község
Önkormányzat Képviselı-testülete (Továbbiakban: Önkormányzat) a „Pátka Község
Díszpolgára” cím, a „Pátka Község Tiszteletbeli Polgára” cím, valamint a „Pátkáért
Érdemérem” díj alapításáról és adományozásának rendjérıl a következı rendeletet
alkotja.
I.
„Pátka Község Díszpolgára” cím alapítása
1.§.
Pátka Község Önkormányzat a falu közéletének kiemelkedı személységei számára,
vagy akik a falu érdekében kifejtett kiemelkedı tevékenységükkel – életmővükkel - a
falut tiszteletreméltóan szolgálták, vagy szolgálják, az elismerés, ragaszkodás, és
tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen a „Pátka Község Díszpolgára” címet
adományozhatja. A „Pátka Község Díszpolgára” cím Pátkán bejelentkezett állandó
lakóhellyel rendelkezı személynek adományozható, valamint olyan személynek
adható, aki a díjazásra okot adó teljesítményt Pátkán bejelentett állandó lakóhellyel
rendelkezı polgárként érte el.
2.§.
(1) A „Pátka Község Díszpolgára” címet a Polgármester, az alpolgármester,
valamint az önkormányzat állandó bizottságai elnökei, tanácsnokai által
alkotott munkacsoport javaslata alapján Pátka Község Önkormányzat
Képviselı-testülete adományozza.
(2) A díszpolgári cím adományozását kezdeményezheti bármely pátkai állandó
lakos, társadalmi, gazdálkodó szervezet, intézmény, egyház.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott munkacsoport a javaslat elbírálása során
gondosan és körültekintıen vizsgálja a tevékenység kiemelkedı mértékét, és
azt, hogy az mennyiben szolgálja vagy szolgálta Pátka Község és lakosságának
közérdekét. A munkacsoport ezt követıen dönt a kezdeményezésrıl.
(4) A díszpolgári címet az önkormányzat általában évente egyszer, nemzeti ünnep
alkalmával adományozhatja. Az adományozás a Képviselı-testületi
jegyzıkönyvbe foglalt határozattal történik.
3.§.
(1) A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester
a) díszes települési címerrel ellátott oklevelet, és
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b) Pátka Község Címerrel díszített plakettet ad át.
(2) A díszpolgári oklevél tartalmazza:
a) az adományozó megjelölését,
b) a határozat számát, és keltét,
c) az adományozott nevét, foglalkozását, vagy hivatali állását,
d) az adományozás indokait,
e) az adományozó pecsétjét,
A díszpolgári oklevelet a polgármester írja alá
(3) Pátka Község díszpolgárainak nevét gravírozott rézlemezen kell megörökíteni,
és azt a Polgármesteri Hivatalban kell elhelyezni.
4.§.
(1) A díszpolgár nevét és a 3.§. (2) bekezdésében felsorolt adatokat a „Pátka
Község Díszpolgárainak Névkönyve” –be kell bejegyezni. A bejegyzést a
jegyzı írja alá.
(2) „Pátka Község Díszpolgárainak Névkönyve”-t a számozott oldalak lezárását
követıen a Polgármesteri Hivatal Irattárában kell megırizni.
5.§.
(1) Pátka Község Díszpolgára az önkormányzat és a falu lakosságának tiszteletét
élvezi, ezért
a) a falu és az önkormányzat jelentısebb eseményeire meg kell hívni
b) halála esetén – családja kívánságára – díszsírhely illeti meg.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogok érvényesítésének biztosításáért a jegyzı a
felelıs
(3) Az adományozott kitüntetésekrıl nyilvántartást kell vezetni.
(4) A „Pátka Község Díszpolgára” cím adományozásakor pénzjutalom nem jár.
II.
„Pátka Község Tiszteletbeli Polgára” cím alapítása
6.§.
Önkormányzat a falu érdekében kifejtett kiemelkedı tevékenységükkel –
életmővükkel – a falut tiszteletre méltóan szolgált, vagy szolgáló, a falu jó hírét az
ország határain belül és azon túl különös hatékonysággal erısítı nem pátkai polgárok
számára az elismerés, ragaszkodás, és tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen, a „Pátka
Község Tiszteletbeli Polgára” címet adományozza.
7.§.
(1) a „Pátka Község Tiszteletbeli Polgára” címet a polgármester, az
alpolgármester, valamint az önkormányzat állandó bizottságai elnökei,
tanácsnokai által alkotott munkacsoport javaslata alapján Pátka Község
Önkormányzat Képviselı-testülete adományozza.
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(2) A „Pátka Község Tiszteletbeli Polgára” cím odaítéléséhez a javaslatok
megtétele 2.§. (2) bekezdése alapján történik.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott munkacsoport a javaslat elbírálása során
gondosan, és körültekintıen vizsgálja a tevékenység kiemelkedı mértékét, és
azt hogy az mennyiben szolgálja, vagy szolgálta Pátka Község és lakosságának
közérdekét, az ország határain belül és azon túli jó hírét. A munkacsoport ezt
követıen dönt a kezdeményezésrıl.
(4) A „Pátka Község Tiszteletbeli Polgára” címet az önkormányzat általában
évente egyszer, nemzeti ünnep alkalmával, vagy kiemelkedı önkormányzati
esemény alkalmával adományozza. Az adományozás a Képviselı-testületi
jegyzıkönyvbe foglalt határozattal történik.
8.§.
(1) A tiszteletbeli polgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester
a) díszes, települési címerrel ellátott oklevelet, és
b) Pátka Község címerével ellátott plakettet ad át.
(2) A tiszteletbeli polgári oklevél tartalmazza:
a) az adományozó megjelölését
b) a határozat számát, és keltét
c) az adományozott nevét, foglalkozását, vagy hivatali állását,
d) az adományozás indokait,
e) az adományozó pecsétjét.
A tiszteletbeli polgár oklevelet a polgármester írja alá.
(3) Pátka Község tiszteletbeli polgárának nevét gravírozott rézlemezen kell
megörökíteni, és azt a Polgármesteri Hivatalban kell elhelyezni.
9.§.
(1) A tiszteletbeli polgár nevét, és a 8.§. (2) bekezdésében felsorolt adatokat a
„Pátka Község Tiszteletbeli Polgárainak Névkönyve” -be kell bejegyezni. A
bejegyzést a jegyzı írja alá.
(2) „Pátka Község Tiszteletbeli Polgárainak Névkönyve” –t a Polgármesteri
Hivatal Irattárában kell megırizni.
10.§.
(1) Pátka Község Tiszteletbeli Polgára az Önkormányzat és a falu lakosságának
tiszteletét és megbecsülését élvezi, ezért
a) A falu és a Képviselı-testület jelentısebb eseményeire lehetıség szerint
meg kell hívni.
(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott jog érvényesítésének biztosításáért a
jegyzı a felelıs.
(3) Az adományozott kitüntetésekrıl nyilvántartást kell vezetni.
(4) A „Pátka Község Tiszteletbeli Polgára” címért pénzjutalom nem jár.
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III.
„Pátkáért Érdemérem” alapítása
11.§.
Az önkormányzat a falu életében, állami, gazdasági, kulturális, sport, és egyéb téren a
közösség javára kifejtett eredményes tevékenység elismeréséül „Pátkáért Érdemérmet”
alapít.
12.§.
(1)

Az érdemérem személynek, közösségnek, szervezetnek, intézménynek
adományozható, ha:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

A falu gazdasági életében,
A településfejlesztésében,
A települési közéletben,
Az egészséges környezet elérésében,
A tudomány, a mővészetek, és az irodalom,
Az egészségügy, oktatás, nevelés, sport és egyéb területen kiemelkedı,
eredményes munkát végzett.

(2)

A „Pátkáért Érdemérem” –re a javaslatok megtétele, illetve azok elbírálása
jelen rendelet 2. §. (1), (2), (3) bekezdése alapján történik.

(3)

A „Pátkáért Érdemérmet” az Önkormányzat általában évente egyszer nemzeti
ünnepek, vagy kiemelkedı önkormányzati esemény alkalmával
adományozhat. A kiadható érdemérmek száma évente legfeljebb kettı lehet.
A Képviselı-testület különösen indokolt esetben ennél több érdemérmet is
adományozhat. Az adományozás a Képviselı-testület jegyzıkönyvben foglalt
határozattal történik.

(4)

A kitüntetettnek a polgármester települési címerrel ellátott érdemérmet, és az
adományozásról szóló települési címerrel díszített oklevelet ad át. Az
oklevelet a polgármester írja alá.

(5)

Az adományozást rögzítı oklevélben jelen rendelet 3. §. (2) bekezdésében
foglalt adatokat kell feltüntetni.

(6)

A kitüntetett nevét, az adományozás indokával, a határozat számával, és
keltével a Polgármesteri Hivatal Irattárában elhelyezett „Pátkáért
Érdemérem” elnevezéső díszkönyve is be kell jegyezni. A bejegyzést a
jegyzı írja alá.

(7)

Az adományozott kitüntetésekrıl nyilvántartást kell vezetni.

(8)

A kitüntetetteket az érdeméremmel együtt pénzjutalom illeti meg, melynek
összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(9)

Az érdemérem, és az adományozásról szóló oklevél a kitüntetett halála, vagy
megszőnése után az örökös, vagy utód birtokában marad.
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IV.
Vegyes rendelkezések
13. §.
(1) A „Pátka Község Díszpolgára” cím, a „Pátka Község Tiszteletbeli Polgára”
cím, a „Pátkáért Érdemérem” díj elhunyt személynek is adományozható.
(2) Ha az (1) bekezdésben történı adományozás esete áll fenn, akkor fel kell
tüntetni az adományozást rögzítı oklevélben, hogy az adományozás
„posztumusz” történik.
(3) Pénzjutalommal járó kitüntetés elhunyt személy részére történı
adományozásakor a pénzjutalom az özvegyet illeti meg. Özvegy hiányában a
kitüntetésben részesülı személy élı gyermekeit a pénzjutalom egyenlı
arányban illeti meg.
14. §.
(1) A „Pátka Község Díszpolgára”, „Pátka Község Tiszteletbeli Polgára”, valamint
a „Pátkáért Érdemérem” kitüntetést az önkormányzat visszavonja attól, aki a
kitüntetésekkel járó tiszteletre, és megbecsülésre méltatlanná vált. Méltatlanná
válik, a kitüntetésre az, akit a bíróság szándékos bőncselekmény elkövetéséért
szabadságvesztés büntetésre ítélt.
(2) A „Pátkáért Érdemérem” szervezetnek, közösségnek történı adományozás
esetén az önkormányzat visszavonja a kitüntetést, ha a szervezet
megszüntetését törvényességi felügyelet jogkörében az ügyészség
kezdeményezte a hatáskörrel rendelkezı illetékes bíróságnál, és a bíróság
jogerıs döntése alapján a szervezetet a nyilvántartásból törölték.
(3) Visszavonás esetén az oklevelet, illetve a plakettet, és az érdemérmet, valamint
az adományozó okiratot a visszavonó határozatban megjelölt határidıre a
polgármesternek kell visszahozni. A méltatlanná vált kitüntetett nevét a jegyzı
a „Pátka Község Díszpolgárainak Névkönyvébıl” „Pátka Község Tiszteletbeli
Polgárainak Névkönyvébıl”, és a „Pátkáért Érdemérem” elnevezéső
díszkönyvbıl, valamint a nyilvántartásból törli.
15. §.
Az Önkormányzat elrendeli, hogy a korábbiakban „Pátkáért Emlékgyőrő” –vel
kitüntetetteket felveszi a „Pátka Község Díszpolgárának Névkönyvébe”. Errıl az
érintetteket a jegyzı értesíti.
16. §.
(1) Az adományozott kitüntetésekrıl a nyilvántartást a jegyzı vezeti
(2) A kitüntetettek névsorát, munkahelyét, a helyben szokásos módon
nyilvánosságra kell hozni, valamint rögzíteni kell a Pátkai Hírek elnevezéső
önkormányzati idıszakos kiadványában.
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(3) A jelen rendelet alapján adományozott kitüntetések oklevél, plakett, és
érdemérem mintáit jelen rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
17. §.
(1) Ezen rendelet 2007. július 15-én lép hatályba, és ezzel egyidejőleg hatályát
veszti Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Pátka Községért
emlékgyőrő alapításáról, és az adományozás rendjérıl szóló 5/1992. (VIII. 12.)
számú rendelete.
(2) Jelen rendelet kihirdetésérıl Pátka Község jegyzıje a helyben szokásos módon
gondoskodik.

Pátka, 2007. június 28.
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