Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete
a díszpolgári cím és az egyes kitüntető díjak
alapításáról és adományozásának rendjéről
(egységes szerkezetben)
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1-8.§, a 11. § (1) bekezdés
vonatkozásában a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján, a 9-10. § vonatkozásában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) d), e), i)
pontjaiban és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím alapítása
1. §
(1) A Képviselőtestület PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet alapít.
(2) PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím annak a természetes személynek adományozható,
aki Pápa városa érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevékenységével, vagy egész
életművével olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult Pápa város
fejlődéséhez, értékei megóvásához, polgárai életkörülményeinek javulásához, a város jó
hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt személye, vagy
annak emléke köztiszteletben áll.
(3) A díszpolgári címmel pénzjutalom, a polgármester és a jegyző által aláírt díszoklevél és
plakett jár.
(4) A díszoklevél és a plakett leírását az 1. melléklet tartalmazza.
(5) A PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA címmel járó pénzjutalom összegét az Önkormányzat
az éves költségvetésében állapítja meg.
2. §
(1) A díszpolgár az adományozás napjától viselheti a kitüntető címet, valamint élvezheti
azokat a külön jogokat, amelyek a (2) bekezdés szerint őt megilletik.
(2) Pápa Város Díszpolgára
a) tanácskozási joggal vehet részt a Képviselőtestület ülésein,
b) az Önkormányzat valamennyi rendezvényén díszvendég.
2. PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM alapítása
3. §
(1) A Képviselőtestület PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetést alapít.

(2) PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM adományozható mindazon természetes
személyeknek, gazdálkodó szervezeteknek, civil szervezeteknek, akik a város fejlődése,
gyarapodása, hírnevének öregbítése érdekében kifejtett tevékenységükkel kimagasló
érdemeket szereztek.
(3) A kitüntetéssel pénzjutalom, továbbá a polgármester és a jegyző által aláírt, az
adományozásról szóló oklevél jár.
(4) Az érdemérem és az oklevél leírását a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM kitüntetéssel járó pénzjutalom összegét az
Önkormányzat az éves költségvetésében állapítja meg.
3. PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE alapítása
4. §
(1) A Képviselőtestület PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntetést alapít.
(2) PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE a város gazdasági és közéletében, a
városfejlesztésben, valamint a tudomány, művészet, irodalom, egészségügy, oktatás,
nevelés, közművelődés és egyéb téren a város érdekében kiemelkedő tevékenységet
végző természetes személyeknek, gazdálkodó szervezeteknek, civil szervezetnek
adományozható.
(3) A kitüntetéssel pénzjutalom jár.
(4) 1A díszoklevél és az adományozásról szóló tanúsítvány leírását a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE kitüntetéssel járó pénzjutalom összegét az
Önkormányzat az éves költségvetésében állapítja meg.
4/A. §2
(1) A
Képviselőtestület
Borsosgyőr,
Kéttornyúlak,
Tapolcafő
vonatkozásában
a) BORSOSGYŐR SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ,
b) KÉTTORNYÚLAK SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, valamint
c) TAPOLCAFŐ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ
kitüntetést alapít.

településrészek

(2) A
BORSOSGYŐR
SZOLGÁLATÁÉRT
DÍJ,
a
KÉTTORNYÚLAK
SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, valamint a TAPOLCAFŐ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ azon
természetes
személyeknek,
gazdálkodó
szervezeteknek,
civil
szervezetnek
adományozható, akik/amelyek az adott településrészért, annak közösségéért hosszabb
időn keresztül jelentős, önkéntes tevékenységet végeztek, illetőleg szakmai, közéleti
tevékenységükkel hozzájárultak a településrész ismertségének, jó hírnevének
öregbítéséhez, közösségi életének és értékeinek gyarapításához.
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(3) A kitüntetéssel pénzjutalom, továbbá a polgármester és a jegyző által aláírt az
adományozásról szóló oklevél jár.
(4) Az oklevél leírását a 4. melléklet tartalmazza.
(5) A
BORSOSGYŐR
SZOLGÁLATÁÉRT
DÍJ,
a
KÉTTORNYÚLAK
SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ, valamint a TAPOLCAFŐ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ
kitüntetéssel járó pénzjutalom összegét az Önkormányzat az éves költségvetésében
állapítja meg.
4. Eljárási szabályok
5. §
(1) Elismerés nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában a
Képviselőtestületnek, a Képviselőtestület valamely bizottságának, a nemzetiségi
önkormányzatnak vagy a részönkormányzat testületének a tagja.
(2) Az elismerés posztumusz is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a
közeli hozzátartozó jogosult.
6. §
(1) Elismerések adományozására ajánlásokat tehet:
a) a polgármester,
b) az alpolgármester,
c) a Képviselőtestület tagja,
d) a Képviselőtestület bizottsága,
e) a részönkormányzat testülete,
f) a nemzetiségi önkormányzat,
g) a város országgyűlési képviselője,
h) a jegyző,
i) az önkormányzati fenntartású intézmény,
j) a pápai székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
k) a pápai székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil szervezet,
j) bármely természetes személy.
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak a díszpolgári cím, az érdemérem, és a díszoklevél
adományozására egy naptári évben egy-egy ajánlást tehetnek.
(2a) 1A díj adományozására a naptári évben a településrészi önkormányzat településrészenként - egy ajánlást tehet, melyet minden év október 31-ig lehet a
polgármesterhez benyújtani.
(3) A díszpolgári cím adományozására bármikor tehető írásbeli ajánlás a polgármesternél. Az
érdemérem és a díszoklevél adományozására az írásbeli ajánlást minden év január 31-ig
kell a polgármesterhez benyújtani.
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(4) Az ajánlásoknak tartalmaznia kell:
a) az ajánlott tevékenységének, működésének ismertetését,
b) az elismerés alapját képező mű, alkotás, cselekmény leírását, bemutatását,
dokumentációit és
c) az a)-b) pontokban foglaltak társadalmi, városi közösségi hasznosságának méltatását.
7. §
(1) A díszpolgári címet a Képviselőtestület alkalmanként, nem időponthoz kötötten
adományozza.
(2) Az érdemérmet és a díszoklevelet a Képviselőtestület évente egy ízben, a március 15-i
nemzeti ünnep alkalmából adományozza.
(2a) 1A díjat a Képviselőtestület évente egy alkalommal az adott településrész karácsonyi
ünnepségének keretében adományozza.
(3) 2Egy naptári évben legfeljebb két érdemérem, öt díszoklevél és településrészenként egy
díj adományozható.
(4) Az adományozásról szóló döntés képviselőtestületi jegyzőkönyvbe foglalt határozattal
történik.
(5) Az elismerést ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.
(6) A kitüntetettekről a Pápai Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a
kitüntetett nevét, természetes személy esetén a foglalkozását, vagy hivatali állását,
gazdálkodó szervezet, civil szervezet esetén a tevékenységét, az adományozásról szóló
határozat számát, az adományozás indokát és az adományozás időpontját. A nyilvántartás
tartalmazza a „Pro Urbe” kitüntetésben részesítettek is.
5. Záró rendelkezések
8. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
9. §
(1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról szóló
7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 3. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
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„3. §
(1) A vagyontárgy megszerzéséről szóló határozatban dönteni kell annak 2. §-ban
foglaltak szerinti besorolásáról, valamint – amennyiben szükséges – értékéről. A
vagyontárgy forgalomképes üzleti vagyonba történő besorolásáról
a) bruttó 10 000 000 forint értékhatárig a Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Bizottság,
b) bruttó 10 000 000 forint felett a Képviselőtestület
határoz.
(2) A Képviselőtestület dönt értékhatárra tekintet nélkül, amennyiben a vagyontárgyat a
törzsvagyonba kell besorolni.
(3) A Képviselőtestület – ha magasabb szintű jogszabály eltérően nem rendelkezik – a
vagyontárgy forgalomképességének megváltoztatásáról dönthet ha,
a) a közszolgáltatási jellege, vagy közcélú funkciója megszűnt, vagy
b) a jövőben önkormányzati közszolgáltatási, illetve közcélú feladatellátást nem
szolgál.”
(2) A vagyonrendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről, elidegenítéséről,
gazdasági társaságba való beviteléről, bármely megterheléséről – hitel
biztosítékaként fedezetbe adást kivéve –a Képviselőtestület dönt.”
(3) A Vagyonrendelet 10. §- a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgy bérbe-, haszonkölcsönbe-, vagy szívességi
használatba adásáról a polgármester dönt.”
(4) A Vagyonrendelet 11. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (1) bekezdéstől eltérően, amennyiben a forgalomképes vagyontárgyat a
törzsvagyonba kell besorolni a megszerzésről értékhatárra tekintet nélkül a
Képviselőtestület dönt.”
(5) A Vagyonrendelet 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdéstől eltérően, amennyiben a felajánlott forgalomképes vagyontárgyat a
törzsvagyonba kell besorolni a vagyontárgy elfogadásról értékhatárra tekintet nélkül
a Képviselőtestület dönt.”
10. §
(1) Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének Pápa Város Önkormányzata
Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2014. (X.22.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: SzMSz) 7. § (8) bekezdés h) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:

„h) a helyben működő bejegyzett pártok képviselőit, az alábbiak szerint:
ha) az önkormányzatban képviselettel rendelkező pártok a képviselőtestületi tagok
által,
hb) az önkormányzatban képviselettel nem rendelkező pártok kérelemre,
külön meghívó útján kapnak meghívást a képviselőtestület ülésére,”.
(2) Az SzMSz
a) 38. § (3) bekezdésében a „Pénzügyi Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság” szöveg,
b) 38. § (4) bekezdésében a „Pénzügyi Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság” szöveg
lép.
11. §
(1) Hatályát veszti
1. 1.Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az egyes kitüntető díjak
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 20/1992. (X. 13.) önkormányzati
rendelete,
2. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a „Pápa Város Díszpolgára” cím
alapításáról és adományozása rendjéről szóló 21/1992. (X.13.) önkormányzati
rendelete,
3. Pápa Város Képviselőtestületének az egyes kitüntető díjak alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 20/1992. (X.13.) sz. rendelet módosításáról szóló
2/1993. (II.9.) sz. rendelete,
4. Pápa Város Képviselőtestületének a „Pápa Város Díszpolgára” cím alapításáról és
adományozása rendjéről szóló 21/1992. (X.13.) sz. rendelet módosításáról és
kiegészítéséről szóló 19/1994. (VI.14.) sz. rendelete,
5. Pápa Város Képviselőtestületének az egyes kitüntető díjak alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 2/1993. (II.9.) számú rendelettel módosított
20/1992. (X.13.) sz. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról és kiegészítéséről szóló
20/1994. (VI.14.) sz. rendelete,
6. Pápa Város Képviselőtestületének az egyes kitüntető díjak alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló, többszörösen módosított 20/1992. (X.13.) sz.
rendelet (továbbiakban: R) módosításáról szóló 41/1995. (XI.29.) sz. rendelete,
7. Pápa Város Képviselőtestületének az egyes kitüntető díjak alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló, többszörösen módosított 20/1992. (X.13.) sz.
rendelet (továbbiakban: R) módosításáról szóló 34/1996. (XII.11.) sz. rendelete,
8. Pápa Város Képviselőtestületének az egyes kitüntető díjak alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló, többszörösen módosított 20/1992. (X.13.) sz.
rendelet módosításáról szóló 12/1998. (VI.29.) sz. rendelete,
9. Pápa Város Képviselőtestületének az egyes kitüntető díjak alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló, többszörösen módosított 20/1992. (X.13.) sz.
rendelet (továbbiakban: R) módosításáról szóló 2/2000. (I.26.) sz. rendelete,

10. Pápa Város Képviselőtestületének a „Pápa Város Díszpolgára” cím alapításáról és
adományozása rendjéről szóló, módosított 21/1992. (X.13.) sz. rendelet, valamint az
egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló, módosított
20/1992. (X.13.) sz. rendelet módosításáról szóló 14/2003. (IX.5.) sz. rendelete,
11. Pápa Város Képviselőtestületének az egyes kitüntető díjak alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló, többször módosított 20/1992. (X.13.) kt. sz.
rendelet módosításáról szóló 1/2004. (II.13.) sz. rendelete,
12. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a Pápa Város Önkormányzata
fenntartásában működő közoktatási intézményekben fizetendő térítési- és tandíjakról
szóló 15/2004. (IV. 30.) rendelete,
13. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzat fenntartásában
működő általános iskolákban a felvételi/átvételi kérelmek elbírálásánál figyelembe
vehető sajátos helyzetéről szóló 4/2007. (II.29.) rendelete,
14. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a képviselőtestület által alapított
városi kitüntető díjakról és címekről szóló egyes önkormányzati rendeletek
módosításáról szóló 34/2011. (XI.24) önkormányzati rendelete.
Pápa, 2014. november 20.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester
Kiadmány hiteléül:

_______________
köztisztviselő

Kanozsainé dr. Pék Mária sk.
jegyző

1. melléklet a 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelethez1
A díszoklevél fehér színű, a város színeivel díszített szegélyű, a céljának megfelelő minőségű
A/4-es méretű papírból készül.
A díszoklevélen középen felül helyezkedik el a „Díszoklevél” felirat, alatta a kitüntetett neve,
a foglalkozása, vagy hivatali állása, az adományozó megnevezése, az adományozás ideje, az
adományozás rövid, tömören megfogalmazott indokolása, az adományozó pecsétje, Pápa
város díszes viaszpecsétje és az aláírások.
Az oklevelet bársony anyaggal bevont, kék alapszínű, Pápa város arannyal nyomott címerét
tartalmazó hengerben kell elhelyezni.
A plakett kör alakú, 100 mm átmérőjű, anyaga bronz. A plakett egyik oldalán Pápa város
címere és a „PÁPA VÁROS DÍSZPOLGÁRA” felirat, a másik oldalán az adományozó
megnevezése és az adományozás éve található.
A plakettet kék alapszínű, Pápa város arannyal nyomott címerét tartalmazó bársonydobozban
kell elhelyezni.
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2. melléklet a 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelethez1
A PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM 50,00 mm átmérőjű, 3 mm vastagságú, kör alakú
aranyozott ezüst érme, amely Pápa város színeiből álló, vörössel szegélyezett kék szalagon
függ.
Az érme mindkét oldalán „PÁPA VÁROSÉRT ÉRDEMÉREM” felirat és az alapítás
időpontja olvasható. Elülső oldalát Pápa város címere, az érem hátoldalát pedig jellegzetes
pápai kép (Fő tér részlet a Nagytemplommal) díszíti. Az érmét kék alapszínű, Pápa város
arannyal nyomott címerét tartalmazó bársonydobozban kell elhelyezni.
Az oklevél tartalmazza a város címerét, az adományozó megjelölését, a határozat számát és
keltét, az adományozott nevét, természetes személy esetén a foglalkozását, vagy hivatali
állását, gazdálkodó szervezet, civil szervezet esetén a tevékenységét, az adományozás rövid
indoklását, az adományozó pecsétjét, Pápa város díszes viaszpecsétjét, az adományozás
időpontját és az aláírásokat.
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3. melléklet a 27/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelethez1
PÁPA VÁROS DÍSZOKLEVELE 35 x 30 cm méretű, kékfestő anyagra nyomott fehér
feliratozással készült díszes nyomat, üvegezett fehér képkeretben. A díszoklevél
könyvkötészeti úton történő nyomással készül. Középen felül helyezkedik el a „PÁPA
VÁROS DÍSZOKLEVELE” felirat, alatta a kitüntetett neve, természetes személy esetén a
foglalkozása, vagy hivatali állása, gazdálkodó szervezet, civil szervezet esetén a
tevékenysége, az adományozás ideje, végül az adományozás rövid, tömören megfogalmazott
indokolása olvasható.
A díszoklevél alsó részén jellegzetes Kluge-féle bordűrös minta halad, a szöveges rész és a
bordűr közötti kék mezőben Pápa város fehérrel nyomott címere helyezkedik el.
A díszoklevél mellé járó, az adományozásról szóló tanúsítvány fehér színű, a város színeivel
díszített szegélyű, a céljának megfelelő minőségű A/4-es méretű papírból készül. A
tanúsítványon középen felül helyezkedik el Pápa Város címere, alatta a „Tanúsítvány” felirat
és az adományozó határozat száma, alatta a kitüntetett neve, a foglalkozása, vagy hivatali
állása, az adományozás rövid, tömören megfogalmazott indokolása, az adományozás ideje, az
adományozó pecsétje, Pápa város díszes viaszpecsétje és az aláírások.
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4. melléklet a 27/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez1

Az oklevél fehér színű, a város színeivel díszített szegélyű, a céljának megfelelő minőségű
A/4-es méretű papírból készül.
Az oklevelet kék bársonnyal bevont, Pápa város arannyal nyomott címerét tartalmazó
mappában kell elhelyezni.
Az oklevélen középen felül helyezkedik el a „BORSOSGYŐR SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ”, a
„KÉTTORNYÚLAK
SZOLGÁLATÁÉRT
DÍJ”,
valamint
a
„TAPOLCAFŐ
SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ” felirat, alatta a város címere, természetes személy esetén a
kitüntetett neve, a foglalkozása, vagy hivatali állása, gazdálkodó szervezet, civil szervezet
esetén a neve és tevékenysége, az adományozó megnevezése, az adományozás ideje, az
adományozás rövid, tömören megfogalmazott indokolása, az adományozó pecsétje, Pápa
város díszes viaszpecsétje, valamint az aláírások.
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