
Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
12/2013. (IV.5.) önkormányzati rendelete 

a 29/ 2011. (XII.14.) az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló rendelet módosításáról 
 
 
Pátka község. Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) 
bekezdése a) pontjában, illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 143.§ (4) d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 29/ 2011. (XII.14.) az önkormányzat 
által alapított kitüntetésekről szóló rendelet (a továbbiakban „R”) módosítására a következőket 
rendeli el: 
 
1.§ A R 3.§ (2) bekezdés A képviselő-testület - bizottsági előkészítés mellett - évente legfeljebb kettő 
Pro Vicus emlékérmet adományozhat. Szöveg helyébe 
 
„A képviselő-testület – az eseti bizottság előkészítése mellett - évente legfeljebb kettő Pro Vicus 
emlékérmet adományozhat.”Szöveg lép 
 
2.§  A R 5.§ (2) bekezdés 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. Szöveg helyébe 
 
„Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a képviselő-testület az eseti  
bizottságot kéri fel, amelynek tagjai a  2. mellékletben találhatók. .” Szöveg lép  
 
3.§  A R 5.§ (3) bekezdés 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. Szöveg helyébe 
 
„Az elismerések adományozására az eseti bizottsághoz javaslatot írásban, megfelelő indoklással 
ellátva tehetnek magánszemélyek, civil szerveződések és közösségek. Az eseti 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.” Szöveg lép 
 
4.§ A R 5.§ (4) bekezdés 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. Szöveg helyébe 
 
„Az elismerések adományozására javaslatot tevők minden év február 01-ig juttathatják el 
javaslataikat az eseti bizottsághoz. Ezen időpont után javaslat már nem tehető a tárgyévi kitüntetés 
adományozására” szöveg lép 
 
5.§  A R 5.§ (6) bekezdés 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. Szöveg helyébe 
 



„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, valamint a tanácsnokok javaslatára külön 
határozattal dönt.” Szöveg lép 
 
6.§ A R 10.§ (1) A Pátka Község szakmai kitüntetések odaítélését és átadását megelőző eljárást a 
Képviselő-testületnek a jelen rendelet 2. számú mellékletében leírt szakbizottsága végzik. Szöveg 
helyébe 
 
„A Pátka Község szakmai kitüntetések odaítélését és átadását megelőző eljárást a Képviselő-
testületnek a jelen rendelet 2. mellékletében leírt eseti bizottsága végzi.” Szöveg lép 
 
7.§ A R 10.§ (2) bekezdés  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. Szöveg helyébe 
 
„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 az  eseti bizottsághoz.” Szöveg lép 
 
8.§ A R 10.§ (6) bekezdés  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. Szöveg helyébe 
 
„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 az 
eseti bizottság valamint a tanácsnokok  javaslatára –külön határozattal dönt.” Szöveg lép 
 
9.§ A R a 14.§ 2. számú melléklet helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

2. melléklet a 29/ 2011. (XII.14.) az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló rendelethez 

 

A képviselőtestület eseti bizottsága  
 
Létszáma: 3 fő 
 
ESETI BIZOTTSÁG 
Elnök:  Oktatási ügyek tanácsnoka 
Tagok:  Ügyrendi bizottság elnöke 

Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 
 
TANÁCSNOKOK 

Mezőgazdasági ügyek 
Oktatási ügyek   



Pénzügyi ügyek    
Testvértelepülési ügyek   

 
10.§ (1) Ez a rendelet – a  kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) Ez a rendelet 2013. április 15. napján hatályát veszti. 
 
      Dosztály Csaba jegyző megbízásából 
 
  

Nagy Dániel       Járfás Péterné 
polgármester             aljegyző   

   
                
Záradék: 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 2013. április 5. 
 
Pátka, 2013. április 5. 
     Dosztály Csaba jegyző megbízásából 
                      

Járfás Péterné 
                                                     aljegyző 
 


