Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének
3/2008. (I. 18.) rendelete
a helyi kitüntetések és díjak
alapításáról és adományozásáról szóló
19/1997. (XI.07.) rendelettel
egységes szerkezetben

Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. tv. 1.§. (6) bekezdés
a) pontjában foglaltak alapján, hogy méltó módon megörökítse, megkülönböztetetten
elismerje azon személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek a tevékenységét, akik
hozzájárultak a település fejlıdéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez, az alábbi kitüntetéseket
alapítja:

Páty Község Díszpolgára kitüntetı cím
1.§.
(1) Páty Község Díszpolgára kitüntetı cím a község önkormányzatának legnagyobb
elismeréseként a kimagasló életmő, tevékenység és alkotás(ok) megkülönböztetett eseteiben
azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adományozható, akik
a) a település gazdasági, társadalmi, tudományos vagy mővészeti életében maradandót
alkottak, vagy egyéb más területen kifejtett példaértékő, magas színvonalú
munkájukkal hozzájárultak Páty község fejlıdéséhez, hírnevének növeléséhez.
b) egész életmővükkel, kiemelkedı munkásságukkal szolgálták az egyetemes haladás,
kultúra vagy mővészet ügyét, hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy közvetve a község
tekintélyéhez, jó hírnevének növeléséhez.
(2)1 Évente legfeljebb három Díszpolgár kitüntetı cím adományozható.

2.§.
(1) A Páty Község Díszpolgára kitüntetı címet – az elismert, kimagasló érdem megjelölésével
– Páty Önkormányzat Képviselı-testülete zárt ülésen hozott minısített többségő döntésével
adományozza.
(2) A Díszpolgár cím adományozásáról díszes kivitelő Díszpolgár oklevelet kell kiállítani,
melyet ünnepélyes keretek között a polgármester nyújt át az adományozottnak.
(3) A kitüntetı címhez pénzjutalom vagy aranylánc medállal adományozható – a képviselıtestület egyedi döntése szerint. Utóbbi esetben a medálon Páty Község címerét kell
elhelyezni.
(4) A Díszpolgár cím adományozására javaslatot tehetnek:
a) a polgármester
b) a képviselı-testület bármely bizottsága

c) bármely önkormányzati képviselı
d) legalább 500 helyi lakos
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3.§.
(1) Páty Község Díszpolgárait megkülönböztetett tisztelet és megbecsülés illeti meg.
(2) Páty Község Díszpolgárát
a) megilleti a cím viselésének joga
b) megilleti a képviselı-testület és bizottság ülésén – tanácskozási joggal – való
részvétel joga
c) meg kell hívni a jelentısebb ünnepségekre
d) elhalálozásakor a község saját halottjának kell tekinteni

Pátyért Emlékérem kitüntetı cím *
4.§.
(1) Pátyért Emlékérem kitüntetı cím adományozható azoknak a személyeknek,
közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) a tudományok, a mővészetek, a fejlesztés, a
kutatás, a gyógyítás, az oktatás-szervezés, a gazdasági élet terén vagy egyéb más területen
kifejtett példaértékő magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Páty község fejlıdéséhez,
hírnevének növeléséhez.
(2) A Pátyért Emlékérem kitüntetı címet Páty Önkormányzat Képviselı-testülete minısített
többségő döntésével adományozza.
(3) Évenként legfeljebb kettı kitüntetı cím adományozható.
(4) A kitüntetı cím adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester
b) a képviselı-testület bármely bizottsága
c) bármely önkormányzati képviselı
d) legalább 500 helyi lakos
5.§.
(1) A kitüntetett személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek díszoklevél és – a
képviselı-testület egyedi döntése szerint – pénz- vagy tárgyjutalom adományozandó, melyet
ünnepélyes keretek között a polgármester nyújt át az adományozottnak.
(2) A kitüntetı cím adományozásáról a képviselı-testület zárt ülésen dönt.

Páty Község Szolgálatáért kitüntetés
6.§.
(1) Páty Község Szolgálatáért kitüntetés adományozható annak a Polgármesteri Hivatalban
vagy az önkormányzat intézményében munkaviszonnyal rendelkezı dolgozónak, aki
kiemelkedı szakmai felkészültségével, magatartásával és munkájával jelentıs mértékben

segítette és mozdította elı az önkormányzati feladatok végrehajtását; a település polgárai
ügyeinek intézését;
a köz szolgálatát; az intézményi célok eredményes teljesítését és ezzel kivívta az
önkormányzat képviselı-testületének és Páty lakosságának megbecsülését.
(2) A Páty Község Szolgálatáért adható kitüntetést a képviselı-testület zárt ülésen hozott,
minısített többségő döntésével adományozza.
(3) Évente legfeljebb kettı kitüntetés adományozható.
(4) A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:
a) a polgármester
b) a képviselı-testület bármely bizottsága
c) az alpolgármester
d) a jegyzı
e) az intézményvezetık
(5) A kitüntetéssel oklevél és – a képviselı-testület egyedi döntése szerinti összegben –
pénzjutalom adományozható, melyet ünnepélyes keretek között a polgármester nyújt át az
adományozottnak.

Vegyes és záró rendelkezések

7.§.
(1) A kitüntetésekrıl, díjakról szóló javaslatot a polgármester terjeszti a képviselı-testület elé.
(2) A díjak megosztva is adományozhatók közös alkotás, együttesen elért eredmény esetén.
(3) A kitüntetések, díjak adományozásával kapcsolatos költségeket a Polgármesteri Hivatal
költségvetésében kell biztosítani.

8.§.
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Páty Önkormányzatának
19/1997. (XI.07.) sz. Ö.k. rendelete a helyi kitüntetı címekrıl.

Dr. Bognár András.
polgármester

Dr. Homonnay Dorottya
jegyzı
helyett

Bánsághy Balázs
mb. jegyzı
* A 3/2008 (I. 17.) rendeletben megállapított szöveg

