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Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi – polgármester 

Előkészítette: Lukács Tamásné - kirendeltség-vezető 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése i) pontja 

szerint a helyi önkormányzat kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat. A kitüntetéseket és 

címeket rendeletben szabályozhatja a Képviselő-testület. 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület elismerésbe részesítse azokat a személyeket, akik 

Balatonakarattya egészségéért, sportjáért és közbiztonságáért tettek.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, illetve a rendelet-tervezetet megvitatni és 

elfogadni szíveskedjék. 

 

Tisztelettel: 

              Matolcsy Gyöngyi 

         polgármester 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2016. (…) 

önkormányzati rendelete az önkormányzati címek, díjak, elismerések alapításáról és az 

adományozás rendjéről 

 

Balatonakarattya Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § 

(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

A képviselő-testület a Balatonakarattyához kötődő személyek és közösségek példát adó 

munkásságának, kiemelkedő tevékenységének megbecsülésére az alábbi önkormányzati 

címeket, díjakat és elismeréseket (a továbbiakban együtt: elismerés) alapítja: 

a) Balatonakarattyaiak egészségéért végzett kimagasló munkáért Elismerő Oklevél, 

b) Balatonakarattya Sportjáért Díj, 

c) Balatonakarattya közbiztonságát szolgáló személyek elismeréseként: 

ca) "Az év rendőre” cím, 

cb) "Az év tűzoltója" cím, 

cc) "Az év polgárőre" cím. 

 

 



2.  Balatonakarattyaiak egészségéért végzett kimagasló munkáért Elismerő Oklevél 

2. § 

 (1) A Balatonakarattyaiak egészségéért végzett kimagasló munkáért Elismerő Oklevél azon 

balatonakarattyai orvosok és egészségügyi szakdolgozók, valamint a munkájukat hatékonyan 

támogató szakemberek, segítő munkatársaik részére adományozható, akiknek kiemelkedő 

színvonalú munkája példamutató a szakmai közösség és Balatonakarattya polgárai számára 

egyaránt. 

(2) Az oklevélből évente két darab adományozható. 

(3) Az oklevél adományozására javaslatot tehetnek: 

a) a polgármester, 

b) önkormányzati képviselő, 

c) bármely balatonakarattyai lakos. 

 (4) Az oklevél adományozására vonatkozó valamennyi javaslatot az Oktatási, Sport és 

Szociális Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) megfelelő indoklással ellátva terjeszti a 

Képviselő-testület elé május 31. napjáig. 

(5) Az oklevél adományozására az augusztus 5-ei rendezvényen kerül sor. 

(6) Az oklevéllel pénzjutalom jár.  

 

3. Balatonakarattya sportjáért díj 

3. § 

(1) Balatonakarattya Sportjáért díj azoknak a személyeknek, egyesületeknek, 

sportszervezeteknek adományozható, akik, amelyek kiemelkedő tevékenységet végeznek a 

sport, diáksport, illetve tömegsport területén, a testnevelés és testkultúra népszerűsítésében, 

ezen tevékenységek szervezésében, fejlesztésében és támogatásában. 

(2) A díjból évente három darab adható. 

(3) A díj adományozására javaslatot tehetnek: 

a) a polgármester, 

b) önkormányzati képviselő, 

c) a településen működő sportszervezet. 

(4) A díj adományozására vonatkozó valamennyi javaslatot az Oktatási, Sport és Szociális 

Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) megfelelő indoklással ellátva terjeszti a Képviselő-

testület elé május 31. napjáig. 

(5) A díj átadására a minden év augusztus 5-ei rendezvényen kerül sor. 

(6) A díjjal emlékérem és pénzjutalom jár. Az emlékérem leírását a 1. melléklet tartalmazza. 

 



4. Balatonakarattya Közbiztonságát szolgáló személyek elismerése 

4. § 

(1) A képviselő-testület a közbiztonsági feladatok ellátása során Balatonakarattya területén, a 

Balatonakarattyán lakók biztonsága érdekében kiemelkedő munkát végző rendőrségi, 

katasztrófavédelmi (elsősorban tűzoltó) és polgárőr szervezetek kiemelkedő munkát végző 

dolgozóinak elismerése céljából az alábbi elismeréseket alapítja: 

a) "Az év rendőre" elismerő cím, 

b) "Az év tűzoltója" elismerő cím, 

c) „Az év polgárőre" elismerő cím, 

(2) A címekre javaslatot tehetnek: 

a) a polgármester, 

b) önkormányzati képviselő, 

c) az érintett szervezet javaslattételre jogosult vezetője. 

(3) A címek adományozására vonatkozó valamennyi javaslatot az Oktatási, Sport és Szociális 

Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) megfelelő indoklással ellátva terjeszti a Képviselő-

testület elé november 30. napjáig. 

(4) A cím adományozására minden év augusztusában rendezett ünnepségen kerül sor. 

(5) A címekkel pénzjutalom jár. 

 

5. Az elismerések adományozására vonatkozó közös szabályok 

5. § 

(1) A javaslattétel lehetőségéről a lakosság, a civil szervezetek, sportszervezetek számára 

hirdetményt kell közzétenni az Önkormányzat honlapján, a javaslattételre jogosult egyéb 

személyeket írásban kell tájékoztatni. A hirdetményben és a felhívásban tájékoztatást kell adni 

a) a javaslattételre jogosultak személyéről, 

b) a javaslattételi határidőről, 

c) a javaslattétel 2.mellékletben meghatározott módjáról, 

d) arról, hogy a javaslatot kinek címezve, milyen postai vagy e-mail címre lehet benyújtani, 

azzal, hogy e-mail címként az önkormányzati hivatal szervezeti és működési szabályzatában az 

elismerési formával kapcsolatos előkészítő feladatok ellátására kijelölt szervezeti egység e-mail 

címe is meghatározható. 

(2) Az elismerésekkel járó díszoklevelek kreatív papíron, A/4-es méretben készülnek és 

díszmappában kerülnek átadásra. A díszoklevelek tartalmazzák 

a) az adományozó megjelölését, 

b) a vonatkozó helyi rendelet és az adományozásról hozott döntés számát, 



c) az elismerés megnevezését, 

d) az adományozás rövid indokát, 

e) az elismerésben részesített személy, vagy szervezet nevét, 

f) az adományozás évét, 

g) Balatonakarattya címerének stilizált rajzolatát, 

h) a polgármesternek és az adományozó bizottság elnökének aláírását. 

(7) Az elismeréssel járó pénzjutalmakat az elismerés ünnepélyes átadásával egyidejűleg kell 

átadni. A pénzjutalom összegét a költségvetési rendelet tartalmazza. 

(8) Az elismerésben részesítettek nevét és az adományozás évszámát az önkormányzat 

honlapján közzé kell tenni. Az elismerések adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet. 

(9) Az elismerést vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Érdemtelen a díjra 

különösen az, aki(t); 

a) szándékos bűncselekmény elkövetése miatt bíróság jogerősen elítélt, vagy 

b) bíróság a közügyek, vagy a foglalkozás gyakorlásától jogerősen eltiltott, vagy 

c) az elismerésre az adományozáskor nem ismert egyéb okból méltatlanná vált. 

(10) Az elismerés visszavonására az adományozó jogosult. 

 

6. Záró rendelkezések 

 

A rendelet 2016. ……….. napján lép hatályba. 

 

 

Matolcsy Gyöngyi                      Polgár Beatrix 

                  polgármester                                                                                jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: Balatonakarattya, 2016. …………… 

 

 

 

 

 

 



1. melléklet a ……/2016. (…….) önkormányzati rendelethez 

 

A Balatonakarattya Sportjáért érdemérem leírása: 

Érdemérem felirata: Balatonakarattya SPORTJÁÉRT, dátum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. melléklet a …../2016. (…….) önkormányzati rendelethez 

 

 

Javaslat …........................................ elismerés adományozására 

 

A javasolt személy adatai 

a) Neve: 

b) Szül. helye, ideje: 

c) Lakcíme: 

d) Tel. száma: 

e) E-mail címe: 

f) Jelenlegi munkahelye, beosztása: 

g) Eddigi elismerései: 

 

A javasolt személy életútja, méltatása (legfeljebb 2 oldalon): 

 

 

A javaslathoz csatolható (nem kötelező) a javasolt személy fényképe, önéletrajza, illetve a 

javaslatot kiegészítő, fontosnak tartott dokumentum is. 

 

 

Balatonakarattya, ……….. év ………....……… hó ……. nap 

 

 

Javaslattevő neve: 

Lakcíme: 

Telefonszáma: 

E-mail címe: 

 

 

 


