Pátka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2011.(XII.14.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről

Pátka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi
XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET
AZ ÉLETMŰVET ELISMERŐ KITÜNTETÉSEK

A „Pátka Község Díszpolgára” cím
1.§ (1) "Pátka Község Díszpolgára" cím adományozható az elismerés, ragaszkodás, és tisztelet
legméltóbb kifejezéseképpen a falu közéletének kiemelkedő személyiségei számára, vagy akik a falu
érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel – életművükkel - a falut tiszteletreméltóan
szolgálták, vagy szolgálják, mellyel hozzájárultak a község jó hírnevének öregbítéséhez és személyük
egyébként is köztiszteletben áll.
(2) "Pátka Község Díszpolgára" cím adományozható élő személynek és posztumusz jelleggel egyaránt.
(3) A képviselő-testület a község első írásos említésének évfordulójához kapcsolódóan önkormányzati
ciklusonként, annak 4 éves évfordulóinak esztendejében egy "Pátka Község Díszpolgára" címet
adományozhat.
(4) A "Pátka Község Díszpolgára" címmel külön erre a célra készített díszoklevél jár, melynek tartalma
az 1. számú mellékletben található.
(5) A (4) bekezdésben leírtakon kívül a "Pátka Község Díszpolgára" címben részesített személy
díszdobozos emlékplakettben részesül melynek leírása az 1 számú mellékletben található.
2.§ (1) Pátka Község Díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, illetve ünnepi
alkalmakkor a díszpolgári címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a
díszpolgárokat megilletik.
(2) Pátka Község Díszpolgára:
a) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein,
b) az Önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és a lehetőségek szerint ezeken
megkülönböztetett hely illeti meg,
c) díjtalanul látogathatja az önkormányzat valamennyi közművelődési és művészeti intézményét,
valamint ilyen jellegű rendezvényeit és
d) elhalálozása esetén családja kívánságára sírhelyén a Pátka Község Díszpolgára és a Pátkai Címer
helyezendő el.
A Pro Vicus Emlékérem
3.§ (1) Pro Vicus Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának,
társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a község fejlesztésében, a társadalmi,
szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedő hasznos munkát végeztek, és
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ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el, a község jó hírnevét az
ország határain belül és azon túl öregbítették.
(2) A képviselő-testület - bizottsági előkészítés mellett - évente legfeljebb kettő Pro Vicus
emlékérmet adományozhat.
(3) A Pro Vicus Emlékérem kitüntetéssel külön erre a célra készített díszoklevél és díszdobozos
emlékplakett jár. Az elismert személy 25.000,- forint, közösség 50.000,- forint pénzjutalomban
részesül. A díszoklevél és az emlékplakett leírása az 1. számú mellékletben található.
Pátka Község Tiszteletbeli Polgára
4.§ (1) Önkormányzat, a falu jó hírét az ország határain belül és azon túl különös hatékonysággal
erősítő nem pátkai polgárok számára az elismerés, ragaszkodás, és tisztelet legméltóbb
kifejezéseképpen, a „Pátka Község Tiszteletbeli Polgára” címet adományozza.
(3) címet az önkormányzat általában évente egyszer, nemzeti ünnep alkalmával, vagy kiemelkedő
önkormányzati esemény alkalmával adományozza. Az adományozás a Képviselő-testületi
jegyzőkönyvbe foglalt határozattal történik.
(4) A Pátka Község Tiszteletbeli Polgára elismeréssel külön erre a célra készített díszoklevél jár. A
díszoklevél leírása az 1. számú mellékletben található.
Az életművet elismerő kitüntetések adományozásának rendje
5.§ (1) A "Pátka Község Díszpolgára" cím, és a Pro Vicus Emlékérem átadására minden évben
kizárólag valamely nemzeti ünnep alkalmával rendezett községi megemlékezésekkor, a Pátka Község
Tiszteletbeli Polgára elismerés átadására kiemelkedő önkormányzati esemény alkalmával kerül sor.
(2) Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a képviselő-testület
előkészítő bizottságot kér fel, amelynek tagjait a község köztiszteletben álló tagjai, a különböző
egyesületek, érdekközösségek, valamint a lakóhelyi közösségek képviselői közül kell kiválasztani a 2.
számú melléklet szerint.
(3) Az elismerések adományozására az előkészítő bizottsághoz javaslatot írásban, megfelelő
indoklással ellátva tehetnek magánszemélyek, civil szerveződések és közösségek. Az előkészítő
bizottság a javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki. Egyetértés hiányában rangsor
szerinti alternatív javaslatot terjeszt a képviselő-testület, illetve a polgármester elé, melyről a
képviselőtestület határozattal dönt.
(4) Az elismerések adományozására javaslatot tevők minden év február 01-ig juttathatják el
javaslataikat az előkészítő bizottsághoz. Ezen időpont után javaslat már nem tehető a tárgyévi
kitüntetés adományozására.
(5) A posztumusz kitüntetés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
(6) Az (1) bekezdésében foglaltaktól eltérő időpontban - a tárgyévben, vagy a tárgyévet megelőző
évben - akkor adható Pro Vicus Emlékérem kitüntetés, amennyiben a díjban részesítés az adott
közösség kiemelkedő évfordulójához vagy községi eseményhez kapcsolódik és a kitüntetés méltó
körülmények között adható át. Ilyen rendkívüli esetekben az adományozásról a képviselő-testület – a
polgármester, a képviselők, vagy az önkormányzat bizottságainak javaslatára külön határozattal dönt.
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II. FEJEZET
A PÁTKA KÖZSÉG SZAKMAI KITÜNTETÉSEI
6.§ (1) Pátka Község szakmai kitüntetése, Pátka Község azon lakóinak, közösségeinek, gazdasági
szervezeteinek adományozhatók, akik kimagasló szakmai munkájukkal, elismerést szereztek és ennek
révén a község értékeit növelő eredményt értek el, hozzájárulva Pátka hírnevének öregbítéséhez.
(2) A Pátka Község Szakmai kitüntetéseként:
a) A Pátka Község Elismerő Oklevele,
b) „Szép Pátkai Porta” díj,
c) „Császár víz kincse díj”,
adományozható.
A Pátka Község Elismerő Oklevele
7.§ (1) Pátka Község Elismerő Oklevele adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek,
gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek a község közösségi élete terén és a gazdasági élet
bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeznek, a község értékeit növelték.
(2) A Pátka Község Elismerő Oklevele az a kitüntetés odaítélésének évében kifejtett munkásságot
ismeri el.
(3) A Pátka Község Elismerő Oklevele évente 7 személy, illetve közösség részére adományozható.
(4) A Pátka Község Elismerő Oklevele elismeréssel külön erre a célra készített díszoklevél jár. A
díszoklevél leírása az 1. számú mellékletben található.
A „Szép Pátkai Porta” díj
8.§ (1) A „Szép Pátkai Porta” díj adományozható azoknak a pátkai ingatlantulajdonosoknak,
ingatlanhasználóknak, akiknek az ingatlana és az ingatlan előtt lévő közterület folyamatosan
kiemelkedően rendezett, a zöldfelület esztétikusan kialakított.
(2) Évente legfeljebb tíz díj adományozható ingatlantulajdonosok részére, és egy díj kiemelkedően
rendezett utca részére.
(3) A díj „Szép Pátkai Porta” és az adott évszám feliratú kerámia emlékplakettből és oklevélből áll,
amelynek leírása az 1. számú mellékletben található.
A „Császár víz kincse” díj
9.§ (1) A „Császár víz kincse” díj adományozható azoknak a pátkai termék előállító személyeknek,
közösségeknek, gazdasági szervezeteknek, akik, a község közösségi és a gazdasági életének bármely
ágazatában olyan kiemelkedő kézműves-, élelmiszer-, vagy egyéb terméket állítanak elő, amely
méltón emeli a község hírnevét, településen belül és kívül.
(2) Évente legfeljebb két díj adományozható.
(3) A díj „Császár víz kincse” elismeréssel külön erre a célra készített díszoklevél jár. Valamint a díj
birtokosa a külön erre a célra készített logót használhatja saját termékén. A díszoklevél és a logó
leírása az 1. számú mellékletben található.
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A Pátka Község Szakmai kitüntetéseinek
adományozási rendje
10.§ (1) A Pátka Község szakmai kitüntetések odaítélését és átadását megelőző eljárást a Képviselőtestületnek a jelen rendelet 2. számú mellékletében leírt szakbizottsága végzik.
(2) A kitüntetések adományozására szóló felhívást a Képviselő-testület minden év március 31-ig teszi
közzé, a helyben szokásos módon. A javaslattevők minden év november 30-ig juttathatják el
javaslataikat a szakbizottságokhoz.
(3) A szakmai kitüntetések egy-egy személy, vagy közösség részére történő adományozására, a
Képviselő-testület által meghatározott szempontrendszer – különösen a szakmai munkásság –
alapján, írásban tehet javaslatot valamennyi, a községben működő civilszervezet, gazdálkodó
szervezet és a községben élő magánszemély, melyről a Képviselő-testület határozattal dönt.
(4) A Pátka Község szakmai kitüntetéseit minden év végén a karácsonyi ünnepi képviselő-testületi
ülésen kell átadni.
(5) A Pátka Község szakmai kitüntetéseivel az 1. számú mellékletben található oklevelek és egyéb
díjak adhatók.
(6) A (2) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérő időpontban akkor tehető közzé javaslattételi felhívás,
juttatható el javaslat az illetékes szakbizottságokhoz, illetőleg adományozható bármelyik szakmai
kitüntetés, amennyiben a díjban részesítés az adott személy, közösség kiemelkedő évfordulójához
vagy községi eseményhez kapcsolódik, és a kitüntetés méltó körülmények között adható át. Ilyen
rendkívüli esetekben az adományozásról a Képviselő-testület – a polgármester, a képviselők, vagy a
szakbizottságok javaslatára –külön határozattal dönt.
IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11.§ A kitüntetés visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.
Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.
12.§ A kitüntetés visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.
Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.
13.§ (1) Jelen rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) hatályát veszti Pátka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Az önkormányzat által
alapított kitüntetések adományozásáról, valamint a kitüntetések adományozásának és
visszavonásának rendjéről szóló 7/2007.(VI.27.) rendelete.
14.§ Jelen rendelet mellékletei:
1. számú melléklet: Az egyes kitüntetések határozatszövegének valamint az adandó díjainak,
okleveleinek tartalmi, formai leírása

Nagy Dániel
polgármester

Járfás Péterné
jegyző
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1. számú melléklet
1. "Pátka Község Díszpolgára" címmel külön erre a célra készített díszoklevél tartalma
a)
Az adományozó megjelölését,
b)
A határozat számát, és keltét,
c)
Az adományozott nevét,
d)
Az adományozás indokait,
e)
Pátka Község Önkormányzatának pecsétjét.
Az oklevelet a polgármester írja alá.
2. "Pátka Község Díszpolgára" címben részesített személy díszdobozos emlékplakettjének
leírása
a, Kör alakú emlékplakett anyaga agyag, vagy fém
b, Kör felirat a plakett szélén Pátka Község Díszpolgára
c, A plakett közepén Pátka község dombornyomott címere
3. "Pro Vicus” emlékérem külön erre a célra készített díszoklevelének tartalma
a) Az adományozó megjelölését,
b) A határozat számát, és keltét,
c) Az adományozott nevét,
d) Az adományozás indokait,
e) Pátka Község Önkormányzatának pecsétjét.
Az oklevelet a polgármester írja alá.
4. „Pro Vicus” emlékérem címben részesített személy díszdobozos emlékplakettjének leírása
a, Kör alakú emlékplakett anyaga agyag, vagy fém
b, Kör felirat a plakett szélén Pro Vicus felirat
c, A plakett közepén Pátka község dombornyomott címere
5. . Pátka Község Tiszteletbeli Polgára külön erre a célra készített díszoklevelének tartalma
a)
Az adományozó megjelölését,
b)
A határozat számát, és keltét,
c)
Az adományozott nevét,
d)
Az adományozás indokait,
e)
Pátka Község Önkormányzatának pecsétjét.
Az oklevelet a polgármester írja alá.
6. Pátka Község Elismerő Oklevele díjhoz külön erre a célra készített díszoklevelének tartalma
a) Az adományozó megjelölését,
b) A határozat számát, és keltét,
c) Az adományozott nevét,
d) Az adományozás indokait,
e) Pátka Község Önkormányzatának pecsétjét.
Az oklevelet a polgármester írja alá.
7. Szép Pátkai Porta díjhoz külön erre a célra készített díszoklevelének tartalma
a)
Az adományozó megjelölését,
b)
A határozat számát, és keltét,
c)
Az adományozott nevét,
d)
Az adományozás indokait,
e)
Pátka Község Önkormányzatának pecsétjét.
Az oklevelet a polgármester írja alá.
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8. Császár víz kincse díjhoz logó leírása
a, Kör alakú logó
b, Kör felirat a plakett szélén évszám, Császár víz kincse díj felirat, és Pátka
c, A logó közepén Pátka Község címere szélén díszítések
9. Császár víz kincse díjhoz külön erre a célra készített díszoklevelének tartalma
a) Az adományozó megjelölését,
b) A határozat számát, és keltét,
c) Az adományozott nevét,
d) Az adományozás indokait,
e) Pátka Község Önkormányzatának pecsétjét.
Az oklevelet a polgármester írja alá.
Záradék:
Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(IX.28.) számú rendelete alapján társadalmi
egyeztetésre bocsátva: 2011. december 7.
Beérkezett vélemények: 0 db.

A rendelet kihirdetve: 2011. december 15.
P.H.
Járfás Péterné
Jegyző

