Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő- testületének
11/2014. (VI.19.) számú önkormányzati rendelete
az egyes kitüntető díjak adományozásáról szóló
12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vámospércs Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1.§
A rendelet 1. §-a az alábbiak szerint módosul:
Önkormányzati kitüntető díjak
1.§
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi kitüntető díjakat alapítja:
 „ Vámospércs Oktatásügyéért Díj”
 „ Vámospércs Városért kitüntető Díj”
 „ Vámospércs Sportjáért Díj”
 „Vámospércs Egészségügyéért Díj”
 „Vámospércs Közművelődéséért Díj”
 „Vámospércs Kiemelkedő Vállalkozója Díj”
2. §
A rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul:
A kitüntető díjak adományozásának feltételei
3.§
(1) „Vámospércs Oktatásügyéért Díj” adományozható azoknak a személyeknek és
közösségeknek, akik munkásságuk, felkészültségük alapján élen járnak a hatékony
pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint megtartásuk
példamutató mind a közösségi, mint a magánéletben, és aktívan részt vesznek a település
közösségi munkájában,
(2) „Vámospércs Városért kitüntető díj” azoknak a természetes személyeknek, jogi
személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek adományozható, akik,
illetve amelyek közéleti tevékenységükkel, társadalmi aktivitásukkal nagyban
hozzájárultak a város gazdasági és szellemi gyarapodásához.
(3) „Vámospércs Sportjáért Díj” adományozható azoknak a személyeknek, akik kimagasló
sport eredményeket értek el, vagy a sport szervezése területén kimagasló tevékenységet
végeztek.
(4) „Vámospércs Egészségügyéért Díj” adományozható azon egészségügyben dolgozó

személyek, szervezetek és közösségek számára, akik/amelyek az egészségügy területén
hosszú időn át kifejtett, kimagasló munkásságukkal, maradandó alkotásukkal,
tudományos kutatói tevékenységükkel különösképpen hozzájárultak a város egészségügyi
életének fejlődéséhez.
(5) „Vámospércs Közművelődéséért Díj”adományozható azoknak a személyeknek és
közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a Város közművelődési területén, a
közművelődésért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek
kidolgozásában és meghonosításában, valamint a közéletben való részvételükkel,
társadalmi aktivitásukkal kitűnnek.
(6) „Vámospércs Kiemelkedő Vállalkozója Díj” adományozható azoknak a személyeknek,
szervezeteknek, őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak, gazdasági társaságoknak, egyéb
vállalkozási formákban működőknek, akik/amelyek az élet számos területének egyikén
olyan kimagasló, példaértékű munkát folytatnak, mellyel jelentős mértékben
hozzájárulnak a lakosok életminőségének növeléséhez, a város jó hírének öregbítéséhez.
3. §
A rendelet 6. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés kerül:
6. §
(1) A kitüntető díjakkal pénzjutalom járhat. A pénzjutalom díjankénti összegéről évente a
költségvetési rendelet elfogadásakor dönt a képviselő-testület.
4.§
Záró rendelkezések
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző a helyben szokásos
módon gondoskodik.
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Egységes szerkezetben
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő- testületének
12/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelete
az egyes kitüntető díjak adományozásáról

Vámospércs Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
Önkormányzati kitüntető díjak
1.§
Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi kitüntető díjakat alapítja:
 „ Vámospércs Oktatásügyéért Díj”
 „ Vámospércs Városért kitüntető díj”
 „ Vámospércs Sportjáért Díj”
 „Vámospércs Egészségügyéért Díj”
 „Vámospércs Közművelődéséért díj”
 „Vámospércs Kiemelkedő Vállalkozója Díj”

A kitüntető díjak adományozásának célja
2. §
Az önkormányzat kitüntető díjak adományozásával kívánja méltó módon kifejezésre juttatni
elismerését, nagyrabecsülését és köszönetét mindazoknak, akik a helyi közügyek valamely területén
kimagasló teljesítményt nyújtottak, illetve a település érdekében több éven át kiemelkedően
munkálkodtak, tevékenységükkel hozzájárultak Vámospércs szellemi és anyagi értékei
gyarapodásához, hagyományi megőrzéséhez.
Érdemeiket a képviselő- testület az utókor számára megörökíti és a jövő nemzedékének elé
példaképül állítja.
A kitüntető díjak adományozásának feltételei
3.§
(7) „Vámospércs Oktatásügyéért Díj” adományozható azoknak a személyeknek és
közösségeknek, akik munkásságuk, felkészültségük alapján élen járnak a hatékony
pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint megtartásuk
példamutató mind a közösségi, mint a magánéletben, és aktívan részt vesznek a település
közösségi munkájában,
(8) „Vámospércs Városért kitüntető díj” azoknak a természetes személyeknek, jogi
személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek adományozható, akik,
illetve amelyek közéleti tevékenységükkel, társadalmi aktivitásukkal nagyban
hozzájárultak a város gazdasági és szellemi gyarapodásához.
(9) „Vámospércs Sportjáért Díj” adományozható azoknak a személyeknek, akik kimagasló
sport eredményeket értek el, vagy a sport szervezése területén kimagasló tevékenységet

végeztek.
(10)
„Vámospércs Egészségügyéért Díj” adományozható azon egészségügyben dolgozó
személyek, szervezetek és közösségek számára, akik/amelyek az egészségügy területén
hosszú időn át kifejtett, kimagasló munkásságukkal, maradandó alkotásukkal,
tudományos kutatói tevékenységükkel különösképpen hozzájárultak a város egészségügyi
életének fejlődéséhez.
(11)
„Vámospércs Közművelődéséért Díj”adományozható azoknak a személyeknek és
közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a Város közművelődési területén, a
közművelődésért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek
kidolgozásában és meghonosításában, valamint a közéletben való részvételükkel,
társadalmi aktivitásukkal kitűnnek.
(12)
„Vámospércs Kiemelkedő Vállalkozója Díj” adományozható azoknak a
személyeknek, szervezeteknek, őstermelőknek, egyéni vállalkozóknak, gazdasági
társaságoknak, egyéb vállalkozási formákban működőknek, akik/amelyek az élet számos
területének egyikén olyan kimagasló, példaértékű munkát folytatnak, mellyel jelentős
mértékben hozzájárulnak a lakosok életminőségének növeléséhez, a város jó hírének
öregbítéséhez.
A díjak adományozásának rendje
4. §
(1) A kitüntető díjak adományozása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A határozatot
minősített többséggel kell meghozni.
(2) A díjak adományozására javaslatot tehetnek:
 a képviselő-testület tagjai,
 a képviselő- testület bizottságai,
 az önkormányzati intézmények vezetői,
 a városban működő társadalmi és gazdálkodó szervezetek.
(3) A javaslattételt az adományozást megelőzően legalább 15 nappal a polgármesternek
megküldeni, aki azokat a képviselő-testület elé terjeszti az illetékes bizottságok
véleményével együtt.
5.§
(1) A Képviselő-testület minden évben a költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg – a
jóváhagyott költségvetési előirányzat ismeretében dönt az adott évben adományozható díjak
számáról.
(2) A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy nem adományoz minden évben
kitüntető díjat.
(3) A rendelet 1. §-ában meghatározott díjak átadására a városnapon kerül sor.
(4) A kitüntetések adományozása során a díjakhoz oklevelet és emlékplakettet kell átadni.
(5) A képviselő-testület a díjak átadására a polgármestert, akadályoztatása esetén az
alpolgármestert hatalmazza fel.
6. §
(2) A kitüntető díjakkal pénzjutalom járhat. A pénzjutalom díjankénti összegéről évente a
költségvetési rendelet elfogadásakor dönt a képviselő-testület.
(3) A kitüntető díjak megosztva is adományozhatóak. Ebben az esetben az adományozottak

mindegyike kap oklevelet, emlékplakettet, a pénzjutalmat pedig egyenlő arányban kell
megosztani.
(4) Közösségek részére történő adományozás esetén a pénzjutalom az egyénnek adható összeg
maximum háromszorosa lehet.
(5) A pénzjutalmak és az adományozással járó egyéb költségek fedezetét az önkormányzat éves
költségvetésében kell biztosítani.
Záró rendelkezések
7.§
(2) A kitüntetett személyekről és közösségekről a polgármesteri hivatalban nyilvántartást kell
vezetni.
(3) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző a helyben szokásos
módon gondoskodik.
(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kitüntető díj alapításáról szóló
5/2006. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet.
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