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Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (…) önkormányzati rendelete  

a kitüntetések, elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről 

 

Kerepes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) és i) pontjában foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § 

(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  

 

1. §  

Kerepes Város Önkormányzata Kerepes kulturális, szellemi, sport és közösségi életében, 

nevelő-oktató munkájában, szociális és egészségügyi ellátás, iskolai tanulmányok, tudomány 

és művészet területén nyújtott kimagasló teljesítmények elismerésére az alábbi önkormányzati 

kitüntetéseket alapítja és ismeri el: 

a) Kerepes Kultúrájáért Díj 

b) Keresztény Kultúráért Díj 

c) Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért Díj 

d) Kerepes Ifjú Tehetsége Díj 

e) Kerepes Város Közigazgatási Vándordíja 

f) PRO SERVITIUM Díj 

g) Kerepesi Szív Elismerés 

 

2. § 

(1) A Kerepes Kultúrájáért Díj Kerepes Város kulturális életében végzett kiemelkedő 

érdemek elismerésére szolgál. 

(2) A Keresztény Kultúráért Díj a keresztény értékrend szolgálatában és terjesztésében, 

illetve a hitéletben, valamint a lakóhelytől függetlenül bajba került keresztények 

védelme és támogatása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységek elismerésére 

szolgál. 

(3) A Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért Díj a Kerepes városban kiemelkedő nevelő-

oktató tevékenység elismerésére szolgál. 

(4) A Kerepes Ifjú Tehetsége Díj az ifjú tehetségeknek az iskolai tanulmányok, a szellemi, 

a sport, a művészet és a tudomány területén elért kimagasló eredményeik elismerésére 

szolgál. 

(5) Kerepes Város Közigazgatási Vándordíja a Kerepesi Polgármesteri Hivatal szakmai 

színvonalának emelésében nyújtott érdemek elismerésére szolgál.  

(6) A PRO SERVITIUM Díj a szociális és egészségügyi ellátás területén dolgozó 

szakemberek munkájának méltó elismerésére szolgál. 

(7) A Kerepesi Szív Elismerés az emberség, a folyamatos, vagy egyszeri, kiemelkedő és 

segítőkész cselekedet elismerésére szolgál. 

 

3. § 

Az 1. §-ban megnevezett díjak posztumusz is adományozhatók. 

 

4. § 

(1) Az 1. § a) pontjában meghatározott díj évente egyszer egy fő, vagy szervezet részére 

adományozható és azt minden év január 22-én a Magyar Kultúra Napján, ünnepélyes 

keretek között a polgármester adja át. 

(2) Az 1. § b) pontjában meghatározott díj évente egyszer, egy fő részére a városi 

keresztény közösségek vezetőivel történt egyeztetés alapján adományozható, s a 

húsvéti ünnepkör keretében a polgármester adja át. 
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(3) Az 1. § c) pontjában meghatározott díj évente egyszer, legfeljebb két fő részére 

adományozható és azt minden évben a pedagógus napon, ünnepélyes keretek között a 

polgármester adja át.  

(4) Az 1. § d) pontjában meghatározott díj évente legfeljebb két fő, 12-25 év közötti 

személy részére adományozható. A díjat ünnepélyes keretek között a polgármester 

adja át minden év augusztus 20-án. 

(5) Az 1. § e) pontjában meghatározott díj évente egyszer egy fő részére adományozható 

és azt minden évben július 1-jén, a köztisztviselők napján, ünnepélyes keretek között a 

polgármester adja át. 

(6) Az 1. § f) pontjában meghatározott díj évente egyszer, legfeljebb két fő részére 

adományozható és azt minden évben november 12-én, a szociális munka napján, 

ünnepélyes keretek között a polgármester adja át. 

(7) Az 1. § g) pontjában meghatározott elismerés évente legfeljebb két fő részére 

adományozható és azt az önzetlen cselekedetet követő 60 napon belüli soron 

következő képviselő-testületi ülésen a polgármester adja át. 

 

5. § 

(1) Az 1. § a)-d) pontjában meghatározott díj nem adományozhatók annak, 

a) aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület 

bizottságának, vagy a települési nemzetiségi önkormányzatnak képviselője, 

b) aki pártnak és párt helyi szervezetének tagja, valamint annak a szervezetnek, amely az 

adományozás időpontjában a Képviselő-testületben képviselettel rendelkezik, 

c) aki az e rendeletben szabályozott valamely kitüntetésben öt éven belül részesült, 

d) akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek. 

(2) Az 1. § e) és f) pontjában meghatározott díj nem adományozható annak,  

a) aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testületben képviselettel rendelkező 

párt, szervezet tagja, 

b) öt éven belül e rendeletben szabályozott valamely kitüntetésben részesült, vagy 

c) három éven belül ellene fegyelmi büntetést szabtak ki.  

(3) Nem részesülhet az 1. § g) pontjában meghatározott elismerésben az a személy, aki 

a) a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület bizottságának, vagy a települési 

nemzetiségi önkormányzatnak képviselője, vagy  

b) aki öt éven belül már részesült az elismerésben. 

 

6. § 

(1) Az 1. § a)-d) és f)-g) pontjában meghatározott díj adományozását indítványozhatják: 

a) a polgármester, a települési képviselő és a képviselő-testület bizottságainak tagjai; 

b) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 3:63. § (1) 

bekezdésében meghatározottak szerinti helyi egyesületek, 

c) történelmi egyházak,  

d) nemzetiségi önkormányzatok; 

e) a jegyző és  

f) a településen működő intézmények vezetői, 

g) a h) pontban meghatározott kivétellel legalább 30 kerepesi választópolgár egyazon 

személyre történő jelöléssel. 

h) az 1. § g) pontjában meghatározott elismerésben való részesítésre bármely, Kerepesen 

lakóhellyel rendelkező választópolgár javaslatot tehet. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott indítványozók önmaguk, valamint a Ptk. 8:1. § 2. 

pontja szerinti közeli hozzátartozójuk kitüntetését nem indítványozhatják. 

(3) Az (1) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott indítványozókat javaslattételre - 

határidő megjelölésével - hirdetményben kell felhívni, amelyet a helyben szokásos 

módon kell közzétenni.  

(4) Az 1. § e) pontjában meghatározott díj adományozására a jegyző tehet indítványt.  
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(5) Az 1. § a)-d) és f) pontjában meghatározott díjakra és adományozásuk előkészítésére 

vonatkozó szabályokat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 

 

7. § 

(1) Az 1. § a)-d) pontjában meghatározott díjak adományozási eljárásának lefolytatásához 

az Oktatási és Kulturális Bizottság tesz javaslatot, amely előterjesztés alapján a 

Képviselő-testület az átadás napját megelőző ülésén, határozattal dönt.  

(2) Az 1. § e) pontjában meghatározott díj odaítéléséről évente, a Jegyző előterjesztése 

alapján a Képviselő-testület az átadás napját megelőző ülésén, határozattal dönt. 

(3) Az 1. § f) és g) pontjában meghatározott díj és elismerés adományozási eljárásának 

lefolytatásához az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság tesz javaslatot, amely 

előterjesztés alapján a Képviselő-testület az átadás napját megelőző ülésén, 

határozattal dönt. 

 

8. § 

(1) Az 1. § a) és c)-f) pontjában meghatározott díjjal kitüntetett személyek és szervezetek 

díszoklevelet, a díjazott nevét, a díj megnevezését és az évszámot tartalmazó vésettel 

ellátott emlékplakettet és pénzjutalmat kapnak. 

(2) Az 1. § b) pontjában meghatározott díjjal kitüntetett személy díszoklevelet és 

tárgyjutalmat kap. 

(3) Az 1. § e) pontjában meghatározott díj a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett, vésettel 

díszített serleg, melyre az évszám feltüntetése mellett a díjazott köztisztviselő neve 

kerül. A díjjal kitüntetett személy a serleg kicsinyített mását és pénzjutalmat kap. 

(4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott pénzjutalom összege bruttó 150.000 forint. 

(5) A (2) bekezdésben meghatározott tárgyjutalom értéke bruttó 100.000 forint. 

(6) Az 1. § g) pontjában meghatározott elismerésben részesülő személyek díszoklevelet és 

30.000 forint értékű kitűzőt kapnak. 

(7) A rendelettel alapított díjjal és elismeréssel kitüntetett személyekről és szervezetekről 

az önkormányzat az évente megrendezésre kerülő városi rendezvényén külön program 

keretében emlékezik meg.  

 

9. § 

(1) A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Kerepes Nagyközségi 

Önkormányzat Képviselő-testületének a kitüntetések, elismerések alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 7/2012. (III.2.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

 

 

  Franka Tibor            dr. Ferencz Dóra 

              polgármester           jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve 2019.    

 

dr. Ferencz Dóra 

jegyző 
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1. melléklet 

 

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (…) önkormányzati rendelete  

a kitüntetések, elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről 

szóló önkormányzati rendelethez 

 

 

A kitüntetésekre, elismerésekre és adományozásuk előkészítésére vonatkozó alapvető 

szabályok 

 

1. A kitüntetett vagy elismerésben részesített személy jogosult magát a megfelelő 

önkormányzati kitüntetés, elismerés tulajdonosának nevezni azzal, hogy a 

kitüntetéssel, elismeréssel kiváltság nem jár. 

2. A rendelet 1. § a)-f) pontjában meghatározott díj ugyanazon személy részére öt éven 

belül ismételten nem adományozható. 

3. A rendelet 1. § g) pontjában meghatározott elismerésben ugyanazon személy öt éven 

belül ismételten nem részesíthető. 

4. A rendelet 1. § a)-d) és f) pontjában meghatározott díj adományozásának 

kezdeményezését az illetékes bizottságnál, vagy a polgármesternél kezdeményezhetik 

az alábbiak szerint: 

a) Kerepes Kultúrájáért Díj esetében minden év november 30-ig, 

b) Keresztény Kultúráért Díj esetében minden év február 5-ig, 

c) Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért Díj esetében minden év március 31-ig, 

d) Kerepes Ifjú Tehetsége Díj minden év május 31-ig,  

e) PRO SERVITIUM Díj minden évben szeptember 30-ig, 

5. A rendelet 1. § f) pontjában meghatározott elismerésben való részesítést a 

polgármesternél lehet kezdeményezni.   

6. A rendelet 1. § e) pontja szerinti díj adományozását a jegyző legkésőbb az átadás 

napját megelőző képviselő-testületi ülésen kezdeményezheti.  

7. Az e rendeletben megállapított kitüntetések adományozására irányuló előterjesztésben 

a megalapozott döntéshez szükséges részletességgel kell bemutatni a jelölt életútját, a 

szervezet tevékenységét, a kitüntetés, elismerés alapjául szolgáló érdemeket. 

8. A kitüntetettek és elismerésben részesítettek nevét és az adományozás indokát a 

helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

9. A kitüntetettekről, elismerésben részesültekről (emlékkönyvet) kell vezetni, mely 

tartalmazza: 

- természetes személy esetében a kitüntetett, elismerésben részesített személy nevét, 

születési helyét és idejét, a kitüntetés, elismerés fajtáját, az adományozás rövid 

indokolását, az átadás időpontját, 

- szervezet esetében a szervezet nevét, székhelyét, a kitüntetés fajtáját, az 

adományozás rövid indokolását, az átadás időpontját.  

10. Az emlékkönyvet a kitüntetett, elismerésben részesített személyek, illetve szervezetek 

képviselői aláírásukkal látják el. 

11. A rendelet 8. § (1)-(2) és (6) bekezdésében meghatározott díszoklevél Kerepes 

címerén kívül az alábbiakat tartalmazza:  

a) az adományozó nevét, 

b) a kitüntetett, elismerésben részesített személy nevét,  

c) az adományozás keltét, az adományozásról szóló képviselő-testületi határozat 

számát, 

d) a polgármester aláírását és pecsétjének lenyomatát. 

 


