Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének
17/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelete
a Pro Publico díj és Pápa Város Tiszteletbeli Követe
cím alapításáról és adományozásának rendjéről
(egységes szerkezetben)
Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában
és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. Értelmező rendelkezések
1.§
E rendelet alkalmazásában:
díszítmény: Pápa Város Tiszteletbeli Követe címmel járó a cím viselését igazoló, protokoll-,
turisztikai és egyéb rendezvényeken is viselhető, magyar nyelven és viselője által választott
idegen nyelven Pápa Város Tiszteletbeli Követe feliratot tartalmazó kitűző.
2. Pro Publico díj alapítása és adományozása
2. §
(1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pro Publico elnevezésű díjat alapít.
(2) A Pro Publico elnevezésű díjban azon természetes személyek, gazdálkodó, civil
szervezetek és egyéb közösségek (továbbiakban együtt: szervezet) részesíthetők, akik a
társadalmi, a gazdasági, a tudományos, a művészeti, a kulturális életben, az oktatás, a
közművelődés, a nemzetközi kapcsolatok, az egészségügy, a sport területén vagy egyéb
területen, a város múltjának megőrzésében tartósan kiemelkedő tevékenységet fejtettek
ki, vagy olyan eredményt értek el, mellyel a város és közössége érdekeit szolgálták, jó
hírnevét öregbítették.
(3) A díj minden évben legfeljebb 5 természetes személynek és 2 szervezetnek
adományozható.
(4) A Pro Publico díjjal pénzjutalom, emléktárgy és a polgármester által aláírt díszoklevél
jár. A díszoklevél és az emléktárgy leírását az 1. melléklet tartalmazza.
(5) A díj posztumusz is adományozható, melynek átvételére a közeli hozzátartozó jogosult.
(6) A díjjal járó pénzjutalom összegét az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza.

3. Pápa Város Tiszteletbeli Követe cím alapítása és adományozása
3. §
(1) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Pápa Város Tiszteletbeli Követe címet
alapít.
(2) Pápa Város Tiszteletbeli Követe cím annak a természetes személynek adományozható,
aki Pápa város érdekeinek érvényesítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységével
vagy egyéb külföldön végzett társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti, oktatás
vagy sport területén végzett munkájával hozzájárul Pápa város fejlődéséhez, nemzetközi
kapcsolatainak, testvér- és partnervárosi kapcsolatainak kialakításához és
megerősítéséhez, a város jó hírnevének öregbítéséhez.
(3) A cím az alapítás évében legfeljebb 10, azt követően évente 1 természetes személynek
adományozható.
(4) Az adományozásra jelölt az adományozást megelőzően nyilatkozatot tesz a cím
elfogadásáról.
(5) A címmel a polgármester által aláírt díszoklevél és díszítmény jár. A díszoklevél és a
díszítmény leírását a 2. melléklet tartalmazza.
(6) Pápa Város Tiszteletbeli Követe munkáját külön díjazás nélkül végzi.
(7) A címmel járó költségek fedezetét az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza.
4. Eljárási szabályok
4. §
(1) A Pro Publico díjat és Pápa Város Tiszteletbeli Követe címet (a továbbiakban együtt:
elismerés) Pápa Város polgármestere adományozza.
(2) Az elismerés adományozására javaslatot tehet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

a Képviselőtestület tagja,
a Képviselőtestület bizottsága,
a településrészi önkormányzat testülete,
a nemzetiségi önkormányzat,
a város országgyűlési képviselője,
a jegyző,
az önkormányzati fenntartású intézmény,
a pápai székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
a pápai székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil szervezet,
bármely természetes személy.

(3) Az elismerés adományozására bármikor tehető írásbeli ajánlás a polgármesternél.

(4) A polgármesterhez benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell:
a) az elismerés megjelölését,
b) a jelölt személy nevét, lakcímét és foglalkozását, szervezet esetén nevét, fő
tevékenységi körét, székhelyét vagy telephelyét,
c) a jelölt személy életútjának és tevékenységének, az ajánlott szervezet
tevékenységének ismertetését,
d) az elismerés alapját képező alkotás, kiemelkedő tevékenység vagy elért eredmény
bemutatását,
e) részletes indokolást.
(5) Az (1) bekezdésben felsoroltak az elismerés adományozására egy-egy ajánlást tehetnek.
5. §
(1) Külföldi állampolgár részére a díszoklevelet anyanyelvén is ki kell állítani.
(2) A Pro Publico díj átvételére szervezet esetén annak képviselője jogosult.
(3) Az elismeréssel rendelkezőkről a Pápai Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, mely
tartalmazza az elismeréssel rendelkező nevét, természetes személy esetén foglalkozását
vagy hivatali állását, az adományozás indokát és az adományozás időpontját.
6. §
(1) Az elismerések adományozása folyamatosan történik.
(2) Az elismerésben részesült személyek és szervezetek nevét a helyi sajtó útján
nyilvánosságra kell hozni.
7. §
(1) Az elismerést a polgármester indokolt esetben visszavonhatja attól, aki arra méltatlanná
vált.
(2) A polgármester annak a személynek vagy szervezetnek a nevét - akitől az elismerést
visszavonta - a névkönyvből törli és a megvonás tényét az érintettel, valamint az elhunyt
esetén örökösével vagy túlélő házastársával közli.
5. Vegyes rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
1.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének a „Pro Publico” elnevezésű díj
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2003. (IX. 5.) önkormányzati
rendelete,

2.

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének egyes önkormányzati rendeletek
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 9/2004. (IV.1.) rendelete.

Pápa, 2016. szeptember 23.
Dr. Áldozó Tamás sk.
polgármester
Kiadmány hiteléül:

_______________
köztisztviselő

Kanozsainé dr. Pék Mária sk.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 17/2016. (IX.23.) 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 TANÚSÍTVÁNY Pro Publico elismerő díj ….
ÉVI ADOMÁNYOZÁSÁRÓL felirat, alatta a PRO PUBLICO felirat a kitüntetett a neve, az
adományozás rövid, tömören megfogalmazott indokolása, az adományozó neve, pecsétje és
aláírása, Pápa város díszes viaszpecsétje és a dátum.
Az oklevelet bársony anyaggal bevont, kék alapszínű, Pápa város arannyal nyomott címerét
tartalmazó mappában kell elhelyezni.
Az emléktárgy egy nyolcszög alakú, 1700 mm széles gravírozott üveglap, amelyen tetején
boltívben PRO PUBLICO felirat, alatta az elismerésben részesült neve, az adományozás helye
és éve, alatta Pápa Város címere, majd végül az üvegtábla alján hajlítva a A KÖZJÓÉRT
felirat található. Az üveglapot bársony anyaggal bevont, fehér szegéllyel ellátott, kék
alapszínű dobozban kell elhelyezni.

1

Módosította: 20/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet

Hatályos: 2017. 10. 27-től

2. melléklet a 17/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelethez2

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 Pápa Város Tiszteletbeli Követe 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 és aláírása, továbbá Pápa város díszes viaszpecsétje.
Az oklevelet bársony anyaggal bevont, kék alapszínű, Pápa város arannyal nyomott címerét
tartalmazó mappában kell elhelyezni.
A díszítmény egy magyar nyelven és viselője által választott idegen nyelven is elkészített, a
céljának megfelelő anyagú papírból készült, műanyag tokban elhelyezett kitűző. A kitűzőn
Pápa város címere, a követ neve, valamint Pápa Város Tiszteletbeli Követe – illetve ennek
idegennyelvű megfelelője – felirat található.
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