Pétervására város Önkormányzatának
21/1999. (XI.31.) rendelete
a kitüntetések alapításáról és adományozásáról
Pétervására Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
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„PÉTERVÁSÁRA DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím
1. §
(1) A „PÉTERVÁSÁRA DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím Pétervására Város
Önkormányzatának legmagasabb elismeréseként azoknak a magyar, vagy külföldi
személyeknek adományozható, akik
a)a település gazdasági, társadalmi, tudományos, művészeti vagy sport életében maradandót
alkottak,
b)példaértékű életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták a haladás, a kultúra vagy
művészet ügyét, közvetlenül vagy közvetett módon hozzájárulva ezzel Pétervására
tekintélyének, jó hírnevének növeléséhez.
(2) Három évente legfeljebb egy díszpolgári cím adományozható.
(3) A díszpolgári cím indokolt esetben már elhunyt személyeknek is adományozható. Elhunyt
személy kitüntetése esetén a kitüntető címmel együtt járó adományokkal és címmel járó
jogokkal kapcsolatos rendelkezések – a 3. § (2) bekezdés e) pontja kivételével – nem
alkalmazhatók
2. §
(1) A „PÉTERVÁSÁRA DÍSZPOLGÁRA” kitüntető címet – az elismert kimagasló érdem
megjelölésével – a képviselőtestület minősített többséggel adományozza.
(2) A díszpolgári cím adományozásáról díszes kivitelű díszpolgári oklevelet kell kiállítani,
amit ünnepélyes keretek között kell az adományozottnak átadni.
(3) A kitüntető címhez plakett adományozandó, melyet a Pétervására Város címerével és
„PÉTERVÁSÁRA DÍSZPOLGÁRA” felirattal kell díszíteni.
(4) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet:
a) a képviselőtestület bizottsága,
b) a polgármester,
c) legalább 100 pétervásárai állandó lakos,
d)2 a Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
e) az önkormányzati képviselők 25%-a
3. §
(1) Pétervására díszpolgárait a település lakossága megkülönböztetett tiszteletben és
megbecsülésben részesíti.
(2) Pétervására díszpolgárát
a)Megilleti a „PÉTERVÁSÁRA DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím viselésének joga,
b)A képviselőtestület és bizottságai nyilvános ülésén tanácskozási joggal vehet részt,
1

Módosította: a 12/2015. (IX. 18. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. szeptember 19-től.
Módosította a 14/2012. (X.9.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2012. október 10-től.

2

c)Az önkormányzat, az önkormányzat intézményei vagy a polgármesteri Hivatal által
rendezett jelentősebb ünnepségekre meg kell hívni,
d)Önkormányzati döntés alapján az önkormányzatot képviselő delegáció tagjának választható,
e)Nevét a Polgármesteri Hivatal dísztermében emléktáblán kell megörökíteni,
f)Az önkormányzat intézményeinek kulturális és sportrendezvényeit ingyen látogathatja,
szolgáltatásait térítésmentesen veheti igénybe,
g)díszsírhely illeti meg.
4. §
A díszpolgári cím adományozásáról a jegyző díszes kivitelű névkönyvet vezet.
5. §
A képviselőtestület minősített többségű döntésével a kitüntető címet megvonhatja attól, aki
annak viselésére magatartásával érdemtelenné válik.
„PÉTERVÁSÁRÁÉRT” kitüntetés
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6. §

„PÉTERVÁSÁRÁÉRT” kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek,
akik (amelyek) a tudományok, a művészetek, a gyógyítás, az oktatás – nevelés, a fejlesztés, a
társadalmi, sport vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas színvonalú
munkájukkal hozzájárultak Pétervására fejlődéséhez, hírneve növeléséhez.
7. §
(1) A „PÉTERVÁSÁRÁÉRT” kitüntetést a képviselőtestület adományozza.
(2) Kétévente legfeljebb két kitüntetés adományozható általános szabály szerint. Ebből egy
kitüntetés személynek, egy kitüntetés közösségnek vagy szervezetnek adományozható. A
képviselőtestület döntésétől függően a kitüntetések adományozhatók csak személyeknek,
illetve közösségeknek.
(3) Kitüntetés adományozására javaslatot a 2.§ (4) bekezdésében felsoroltak tehetnek.
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8. §

Az adományozásról oklevelet kell kiállítani és nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban
az adományozás indokát is fel kell tüntetni.
„PÉTERVÁSÁRA SZOLGÁLATÁÉRT” elismerés
9. §
(1) „PÉTERVÁSÁRA SZOLGÁLATÁÉRT” kitüntetés adományozható annak az
önkormányzat (illetve jogelődje) által fenntartott intézményben vagy Polgármesteri
Hivatalban legalább 10 éves munkaviszonnyal rendelkező, illetve rendelkezett (nyugdíjazott)
dolgozónak, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével, magatartásával és munkájával
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jelentős mértékben segítette az önkormányzati feladatok végrehajtását, a település polgárai
ügyeinek intézését, a köz szolgálatát, az intézményi célok eredményes teljesítését. A
kitüntetés adományozható annak a személynek is, aki nem áll vagy állt a fent felsorolt
intézmények alkalmazásában, de Pétervására Város Önkormányzatának hosszú idő alatt olyan
jelentős szolgálatot nyújtott, ami hozzájárult a város fejlődéséhez, hírneve erősítéséhez.
(2) A „PÉTERVÁSÁRA SZOLGÁLATÁÉRT” adható kitüntetést a képviselőtestület
adományozza.
(3) A kitüntetés adományozására javaslatot tehet
a)a képviselőtestület bizottsága,
b) a polgármester, alpolgármester, jegyző
c)6 a Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
d) az önkormányzati képviselők 25%-a
e) az önkormányzati intézmények vezetői.
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(4) Évente - a Képviselőtestület döntése szerint – kettő és hat közötti darab számú kitüntetés
adományozható.
(5) A kitüntetéssel díszes kivitelű oklevelet kell kiállítani.
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10. §
A kitüntetéssel
a) „PÉTERVÁSÁRA DÍSZPOLGÁRA” cím adományozása esetén 120.000,-Ft-nak;
b) „PÉTERVÁSÁRÁÉRT” cím adományozása esetén 80.000,-Ft-nak;
c) „PÉTERVÁSÁRA SZOLGÁLATÁÉRT” cím adományozása esetén 40.000,-Ft-nak
megfelelő értékű ajándéktárgy vagy ajándékutalvány jár.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
11.§
(1) A kitüntetésekről szóló javaslatot a polgármester terjeszti a képviselőtestület elé.
(2) Polgármester, alpolgármester és települései képviselő kitüntetésekben nem részesülhet.
(3) A kitüntetések adományozásával kapcsolatos költségeket Pétervására Város
költségvetésében kell biztosítani.
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(4) A kitüntetések ünnepélyes átadására minden évben a képviselőtestület által meghatározott
ünnepi képviselőtestületi ülésen kerül sor. Jelen rendeletet 2000. január 1-től kell alkalmazni.
Pétervására, 1999. november 25.

Pál László s.k.
polgármester

6

Dr. Benkár József s.k.
jegyző
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