GYÖNGYÖSPATA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
az egységes magyar nemzet szerves részét képező helyi választópolgárok képviseletében a helyi
önkormányzás jogát a nemzet egységét megtestesítő
SZENT KORONA NEVÉBEN
gyakorolva az alábbi rendeletet alkotja:
GYÖNGYÖSPATA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2013. (V.25. ) önkormányzati rendelete
a helyi kitüntetések, díjak, elismerő címek alapításáról és adományozásáról
Gyöngyöspata Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában,
valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi
jogszabályt alkotja:
l. §
Kitüntetések
1.) Díszpolgári cím
2.) „PRO PATHA“ életműdíj
3.) „PRO PATHA“ szakmai díj
4.) „MÁTYÁS KIRÁLY PATÁJÁÉRT” kitüntetés
5.) „GYÖNGYÖSPATA KIVÁLÓ POLGÁRŐRE“ kitüntetés
6.) „GYÖNGYÖSPATA KIVÁLÓ RENDŐRE“ kitüntetés
7.) Polgármesteri elismerés
2. §
Díszpolgári cím
(1) Díszpolgári cím adományozható annak, aki kiemelkedő szakmai vagy közéleti tevékenységével
vagy maradandó alkotásával Gyöngyöspata rangját, hírnevét, nemzeti és nemzetközi tekintélyét emeli.
(2) Díszpolgári címből évente legfeljebb három adományozható.
(3) A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amellyel a település tiszteletét és háláját fejezi ki a kitüntetett
személynek a kitüntetés alapjául szolgáló tevékenységének megbecsülése jeléül.
(4) A díszpolgári cím odaítélését minden év június 15-ig a polgármesternél, vagy az alpolgármesternél
kezdeményezheti az Önkormányzat képviselő-testületének tagja. A javaslatnak tartalmaznia kell az
adományozás alapjául szolgáló tevékenység, vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását, amit a
képviselő-testület ülésére be kell terjeszteni. A kitüntetések adományozásáról a képviselő-testület zárt
testületi ülésen, minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
3. §
„PRO PATHA“ életmű díj
(1) „PRO PATHA“ életmű díj adományozható annak, aki kiemelkedő közéleti, szakmai
tevékenységével Gyöngyöspata fejlődéséhez, hírnevéhez hatékonyan hozzájárult, vagy
elkötelezettségével Gyöngyöspata képviseletében nehéz körülmények között is helyt állt.

(2) Életmű díjból évente legfeljebb egy adományozható.
(3) Az életmű díj erkölcsi elismerés, amellyel a település tiszteletét és háláját fejezi ki az
adományozott személynek az életmű-díj adományozás alapjául szolgáló tevékenységének
megbecsülése jeléül.
(4) Az életmű díj odaítélését minden év június 30-ig a polgármesternél, vagy az alpolgármesternél
kezdeményezheti az Önkormányzat képviselő-testületének tagja. A javaslatnak tartalmaznia kell az
adományozás alapjául szolgáló tevékenység, vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását, amit a
képviselő-testület ülésére be kell terjeszteni. A kitüntetések adományozásáról a képviselő-testület zárt
testületi ülésen, minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
4. §
„PRO PATHA “ szakmai díj
(1) „PRO PATHA” szakmai díj adományozható az egészségügy, a szociális gondoskodás, a
gyermekjólét és gyermekvédelem, a testnevelés és sport területén kiemelkedő vagy tartósan magas
színvonalú tevékenységet végző szakembernek. A díjból évente négy adományozható.
(2) „PRO PATHA” szakmai díj adományozható a művészet, irodalom területén kiemelkedő vagy
tartósan magas színvonalú tevékenységet végző alkotónak, előadónak vagy más szakembernek. A
díjból évente egy adományozható.
(3) „PRO PATHA” szakmai díj adományozható a közművelődés területén kiemelkedő vagy tartósan
magas színvonalú tevékenységet végző közművelődési szakembereknek, könyvtárosnak, művelődésszervezőnek, művelődési menedzsernek, más szakembernek. A díjból évente egy adományozható.
(4) „PRO PATHA” szakmai díj adományozható az idegenforgalom fellendítése érdekében kiemelkedő
vagy tartósan magas színvonalú tevékenységet végző személynek. A díjból évente egy
adományozható.
(5) „PRO PATHA” szakmai díj adományozható a közszolgálat területén kiemelkedő vagy tartósan
magas színvonalú tevékenységet végző, a Polgármesteri Hivatalnál, a képviselő-testület irányítása alá
tartozó költségvetési szervnél és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó társulásoknál
munkaviszonyban, közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló köztisztviselőnek,
közalkalmazottnak, munkavállalónak. A díjból évente három adományozható.
(6) „PRO PATHA” gazdasági szakmai díj adományozható gyöngyöspatai székhelyű/telephelyű
vállalkozásnak, amely a település gazdasági életét fellendítő, kiemelkedő gazdasági teljesítményt
nyújtott vagy több éves, egyenletes gazdasági teljesítménye alapján hozzájárult a település
gazdaságának fejlődéséhez. A díjból évente egy adományozható.
5. §
„MÁTYÁS KIRÁLY PATÁJÁÉRT” kitüntetés
(1) „MÁTYÁS KIRÁLY PATÁJÁÉRT” kitüntetés adományozható annak, aki kiemelkedő közéleti,
szakmai tevékenységével Gyöngyöspata történelmi gyökereinek újraélesztéséhez, helyi
sajátosságainak felelevenítéséhez hatékonyan hozzájárult. A kitüntetésből évente egy adományozható.
(2) Az kitüntetés erkölcsi elismerés, amellyel a település tiszteletét és háláját fejezi ki az adományozott
személynek a kitüntetés alapjául szolgáló tevékenységének megbecsülése jeléül.

(3) A kitüntetés odaítélését minden év június 15-ig a polgármesternél, vagy az alpolgármesternél
kezdeményezheti az Önkormányzat képviselő-testületének tagja. A javaslatnak tartalmaznia kell az
adományozás alapjául szolgáló tevékenység, vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását, amit a
képviselő-testület ülésére be kell terjeszteni. A kitüntetések adományozásáról a képviselő-testület zárt
testületi ülésen, minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
6. §
„GYÖNGYÖSPATA KIVÁLÓ POLGÁRŐRE“ kitüntetés
„GYÖNGYÖSPATA KIVÁLÓ POLGÁRŐRE“ kitüntetés adományozható annak a gyöngyöspatai
szolgálati helyen szolgálatot teljesít polgárőrnek, aki kiválóan teljesíti feladatát vagy az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető eseteknél hősies helytállást tanúsít. A kitüntetésből évente legfeljebb
húsz adományozható.
7. §
„GYÖNGYÖSPATA KIVÁLÓ RENDŐRE“ kitüntetés
„GYÖNGYÖSPATA KIVÁLÓ RENDŐRE“ kitüntetés adományozható annak a gyöngyöspatai
szolgálati helyen szolgálatot teljesítő rendőrnek, aki kiválóan teljesíti feladatát. A kitüntetésből évente
legfeljebb húsz adományozható.
8. §
Polgármesteri elismerés
(1) Gyöngyöspata polgármestere a Polgármesteri Hivatalban, a település intézményeiben, gazdasági
társaságában dolgozó, kiemelkedő munkát végző közalkalmazottat, köztisztviselőt, munkavállalót
“Polgármesteri elismerés”-ben részesítheti.
(2) A polgármester évente négy elismerés adományozásáról dönthet, az adományozottak személyéről
évente tájékoztatja a képviselő-testületet.
9.§
A 3. §-ban meghatározott életmű-díj posztumusz is adományozható. Posztumusz adományozás esetén
az adományozott házastársa, ennek hiányában leszármazottjai közül az általuk kiválasztott, ennek
hiányában egyéb közeli hozzátartozója veheti át a díjat.
10.§
(1) Díszpolgári címhez díszdiploma és a település címerével ellátott fehérarany pecsétgyűrű jár.
(2) „PRO PATHA” életmű díjhoz díszdiploma és 50.000,-Ft pénzbeli jutalom jár.
(3) A 4-7.§-okban foglalt kitüntetésekhez díszoklevél és plakett jár.
(4) A polgármesteri elismeréshez díszoklevél jár.
11.§
(1) A díszpolgári cím, az életmű-díj, a szakmai díjak és a kitüntetések átadására Gyöngyöspata helyi
ünnepein kerülhet sor Az átadásra a település ünnepi rendezvényén ünnepélyes keretek között kerülhet
sor, nyilvános polgármesteri méltatás mellett.
12.§

(1) A szakmai díjakra és - az 5. §-ban szabályozott kitüntetés kivételével - a kitüntetésekre ajánlást a
településen lakóhellyel rendelkező személy tehet.
(2) Az ajánlást Gyöngyöspata jegyzőjéhez vagy polgármesterhez kell benyújtani.
13.§
(1) A kitüntetettek személyére az ajánlások véleményezését követően Gyöngyöspata polgármestere, a
polgármester érintettsége esetén az ajánlások véleményezését követően Gyöngyöspata alpolgármestere
tehet javaslatot.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően “GYÖNGYÖSPATA KIVÁLÓ POLGÁRŐRE”
kitüntetésre a helyi polgárőr-parancsnok, „GYÖNGYÖSPATA KIVÁLÓ RENDŐRE” kitüntetésre a
helyi rendőrörs vezetője, a polgárőrség és rendőrség parancsnokára a polgármester tehet javaslatot.
(3) A „PRO PATHA” gazdasági szakmai díj esetén ajánlást tenni arra a vállalkozásra lehet, mely:
a) legalább 5 éve gyöngyöspatai bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkezik,
b) alkalmazottai több mint felét helyi lakosok alkotják,
c) az ajánlás időpontjában köztartozása nincs.
(4) A kitüntetések adományozásáról a képviselő-testület zárt testületi ülésen, minősített többséggel,
nyílt szavazással dönt.
14.§
Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet 2013. június 01-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszíti a Gyöngyöspata Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
„Gyöngyöspatáért” kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 2/1992.
(II.17.) önkormányzati rendelete.
Gyöngyöspata, 2013. május 24.

Juhász János Oszkár
polgármester

dr. Fila László
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. május 25-én.
dr. Fila László
jegyző

