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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A jelenleg hatályban lévő, helyi kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati 
rendeletünk hatályon kívül helyezésének és új szabályozás bevezetésének indoka 
egyrészt a jogalkotással, jogszabályszerkesztéssel összefüggő központi jogszabályok 
megváltozott követelményei, másrészt tartalmilag is újabb rendelkezéseket szükséges 
bevezetni.  
 
A még hatályban lévő rendeletünk több ponton hiányos és elavult rendelkezéseket 
tartalmaz. Az új normaszövegben – eleget téve a törvényi követelményeknek – minden 
elismerés feltétele kifejtésre kerül, és rendezettebb módon valósul meg a 
szabályozásuk. 
 
Ami a legfontosabb, hogy adott évekre vonatkozóan is jóval kevesebb kitüntetést 
kívánunk átadni, amellyel elsődlegesen a megbecsülés értékét kívánjuk növelni, 
másrészt puritánabb módon fogunk eljárni e területen is.  
 
A rendelet eddigi alapstruktúrája megmarad, amelynek értelmében három kitüntető 
címet, hét szakmai kitüntető díjat és a képviselő-testület elismerő oklevelét 
adományozza a képviselő testület. Újdonság, hogy az elismerő oklevél feltételét is 
beépítettük a rendelet tervezetbe, továbbá megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a 
szakmai kitüntető díjakat az adott szféra éves rendezvényén vagy egyéb városi 
eseményen, ünnepségen adja át a polgármester az önkormányzat nevében. Ezért 
félévente kezdeményezi a polgármester adott szakmai díj kapcsán a személyi 
javaslatok megtételét.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottsági vélemények figyelembe 
vételével fogadja el az 1. számú mellékletben foglalt rendelet-tervezetet. 
 
 
Komló, 2011. május 19. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet                                                                                            Rendelet-tervezet 
 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
../2011. (…..)  

 ö n k o r m á n y z a t i    r e n d e l e t e 
 

A HELYI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁRÓL 
 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § 
(1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
1. § 
 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete abból a célból, hogy tiszteletét és 
megbecsülését fejezze ki mindazok előtt, akik Komló Város társadalmi, gazdasági, 
kulturális, tudományos vagy sportéletének fejlődésén munkálkodtak, mindezzel 
kimagasló és maradandó eredményekkel járultak hozzá városunk gazdagodásához, a 
következő kitüntető címeket, kitüntető díjakat és elismerő oklevelet alapítja: 
 

a) Kitüntető címek: „Komló Város Díszpolgára”, „Pro Civitate” és „Pro Urbe”  
                                    (a továbbiakban együtt: kitüntető címek), 

 
b)   Kitüntető díjak: „Komló Város Szociális Munkájáért”, 

                                         „Komló Város Közszolgálatáért”, 
                                         „Komló Város Közművelődéséért”, 
                                         „Komló Város Közoktatásáért”, 
                                         „Komló Város Közegészségügyéért”, 
                                         „Komló Város Sportjáért”, 
                                         „Komló Város Nemzetközi Kapcsolatainak Fejlesztéséért”,  

     (a továbbiakban együtt: kitüntető díjak), 
 

c)  „Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Elismerő Oklevele”  
(a továbbiakban: elismerő oklevél). 
 

II. Fejezet 
Részletes rendelkezések 

 
1. Kitüntető címek, kitüntető díjak és elismerő oklevél adományozásának 

feltételei 
2. § 
 

(1) „Komló Város Díszpolgára” kitüntető cím az 1. §-ban megjelölt feltételek 
fennállása esetén külföldi vagy magyar állampolgárnak adományozható. 



(2) „Pro Civitate” kitüntető cím egy életmű elismeréseként annak a külföldi vagy 
magyar állampolgárnak, kollektívának adományozható, aki Komló Város 
lakossága vagy annak különböző csoportjai érdekében kimagasló 
tevékenységet végzett. 

 
(3) „Pro Urbe” kitüntető cím Komló Város gazdasági fejlődése, jó hírének 

növelése érdekében kimagasló teljesítményt nyújtó külföldi vagy magyar 
állampolgár, kollektíva részére adományozható. 

 
(4) „Komló Város Díszpolgára”, „Pro Civitate” és „Pro Urbe” kitüntető cím 

elhalálozott személynek is adományozható, ha életében megfelelt az (1)-(3) 
bekezdésekben foglalt feltételeknek.  

 
3. § 

 
(1) „Komló Város Szociális Munkájáért” kitüntető díj adományozható azon 

magyar állampolgár részére, aki tevékenységével hatékonyan elősegítette 
Komló Város szociális ellátásának javítását, a lakosság jólétének emelését, a 
munkanélküliség csökkentését. 

 
(2) „Komló Város Közszolgálatáért” kitüntető díj adományozható azon magyar 

állampolgár részére, aki közigazgatási, rendvédelmi és igazságszolgáltatási 
szervnél magas színvonalon végzett munkájával hosszabb időn át kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott, a közösség érdekeit és a jogállamiság érvényesülését 
szolgálva.  

 
(3) „Komló Város Közművelődéséért” kitüntető díj adományozható azon magyar 

állampolgárnak vagy helyi közösségnek, akik kiemelkedő eredményt értek el a 
közművelődés irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a 
közművelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában, 
alkalmazásában. 

 
(4) „Komló Város Közoktatásáért” kitüntető díj adományozható azon magyar 

állampolgár részére, aki tartósan, magas színvonalú teljesítménnyel kiemelkedő 
eredményt ért el az óvodai, iskolai nevelő-oktató munkában, az oktatási 
intézményük hírnevének, hagyományainak gazdagítása terén, a 
tehetséggondozásban, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültség alapján 
kimagasló érdemeket ért el újszerű és hatékony pedagógiai módszerek 
kidolgozásában, alkalmazásában. 

 
(5) „Komló Város Közegészségügyéért” kitüntető díj adományozható Komló 

Város egészségügyének szolgálatában hosszú időn át végzett kimagasló 
tevékenységért, az egészségügyi ellátás fejlesztéséért, korszerűsítéséért 
eredményes munkát kifejtő orvosnak, gyógyszerésznek, egészségügyi 
alkalmazottnak. 

 



(6) „Komló Város Sportjáért” kitüntető díj adományozható azon 
magánszemélynek, közösségnek, akik sportolóként, csapatként, vezetőként 
vagy oktatóként kiemelkedő eredményeket értek el a sport területén. 

 
(7) „Komló Város Nemzetközi Kapcsolatainak Fejlesztéséért” kitüntető díj 

adományozható annak a külföldi vagy magyar állampolgárnak, aki tartósan, 
magas színvonalú tevékenységével hatékonyan elősegítette Komló Város 
nemzetközi kapcsolatainak gyarapodását, ápolását, kimagasló érdemeket 
szerzett a város nemzetközi megítélésének érdekében. 

 
4. § 

 
„Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének Elismerő Oklevele” minden 
olyan kimagasló teljesítmény, eredmény elismeréséül adományozható, amellyel 
komlói lakos magánszemély vagy helyi kollektíva átlag feletti teljesítményével, példát 
mutatva öregbítette Komló Város hírnevét.   
 

2. Kitüntető címek, díjak és elismerő oklevél adományozása, visszavonása 
5. § 

 
(1) Kitüntető címek, díjak és elismerő oklevél adományozását indokolással ellátott 

javaslattal a Képviselő-testület tagja vagy helyi társadalmi szervezet nevében, a 
társadalmi szervezet képviselője kezdeményezheti.  

 
(2) Kitüntető címre, díjra vagy elismerő oklevélre vonatkozó javaslatot a 

polgármester kezdeményezésére, egy évben két alkalommal a Pénzügyi, Jogi és 
Ellenőrzési Bizottsághoz címezve lehet benyújtani. A javaslatokat a bizottság 
készíti elő, véleményezi és terjeszti a Képviselő-testület júniusi és decemberi 
rendes ülése elé.  

 
(3) Naptári éven belül legfeljebb: 
 

a) egy „Komló Város Díszpolgára” kitüntető cím,  
b) egy „Pro Urbe” kitüntető cím, 
c) egy „Pro Civitate” kitüntető cím, 
d) összesen hét kitüntető díj, és  
e) 4 elismerő oklevél adományozható.  

 
(4) A Képviselő-testület határozatai alapján az adományozott kitüntető címekről, 

díjakról és elismerő oklevelekről a Polgármesteri Hivatal Titkársága vezet 
nyilvántartást, amelynek tartalmaznia kell a kitüntetett személy nevét, 
Képviselő-testület határozatának számát és az adományozás indokolását. Az 
adományozott elismeréseket Komló Város Hivatalos weboldalán közzé kell 
tenni. 



 
(5) A kitüntető címeket és elismerő okleveleket a polgármester a Komlói Napokon 

rendezett ünnepélyes képviselő-testületi ülésen adja át. Kitüntető díjak az 
érintett szakmai közösség által szervezett rendezvényen, szakmai napon vagy 
egyéb, jelentősebb helyi eseményen is átadhatóak. Döntése alapján a díjak 
átadásáról a polgármester gondoskodik, amelyről megelőzően értesítenie kell a 
képviselő-testület tagjait. 

 
6. § 

 
(1) Kitüntető címek átadásának alkalmából a polgármester emléklapot és 

magánszemély kitüntetett részére a város címerével ellátott 18 karátos, 10 
gramm súlyú aranygyűrűt, kollektíva esetében pedig képzőművész által 
készített emlékplakettet nyújt át. Az aranygyűrűn és az emlékplaketten fel kell 
tüntetni a kitüntető cím megnevezését és az adományozás évét.  

 
(2) Kitüntető díjak átadása során a polgármester emléklapot, továbbá kitüntető 

díjak és elismerő oklevél átadásának alkalmából Komló Város címerével 
ellátott bronz medált nyújt át a kitüntetett részére.  

  
(3) Emléklap és az elismerő oklevél a következőket tartalmazza: az adományozó 

megnevezését, a Képviselő-testületi határozat számát és keltét, az 
önkormányzati rendelet címét és számát, a kitüntetett nevét, az adományozás 
indokait, a város pecsétjét, valamint a polgármester és a jegyző aláírását. Az 
emléklap és az elismerő oklevél merített papíron készül. A külső borítóján 
arany betűkkel a kitüntetés megnevezését és a kitüntetett nevét kell feltüntetni. 

 
(4) „Komló Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozásával 250.000 Ft, „Pro 

Urbe” és „Pro Civitate” kitüntető cím adományozásával 150.000 Ft 
pénzjutalom jár. 

 
(5) Kitüntető díjak adományozásával 100.000 Ft, elismerő oklevél 

adományozásával 75.000 Ft pénzjutalom jár.  
 
(6) Amennyiben a pénzjutalmat kollektíva kapja, azt utólag az általuk megjelölt 

bankszámlára kell átutalni. 
 
(7) Amennyiben a kitüntető címet, díjat vagy elismerő oklevelet külföldi 

állampolgár kapja, pénzjutalom helyett képzőművész által készített 
emlékplakett jutalomban részesül. 

 
 
 
 
 
 



7. § 
 
 
Kitüntető cím vagy kitüntető díj az 5. §-ban foglalt eljárás megfelelő alkalmazásával 
vonható vissza attól a magánszemélytől vagy kollektívától, amely arra érdemtelenné 
vált. 
 

III. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
8. § 

 
(1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi 
kitüntetések adományozásáról szóló 19/1996. (VII.2.) önkormányzati rendelete. 

 
 
Komló, 2011. május 26. 

 
 
          dr. Vaskó Ernő        Polics József   

              címzetes főjegyző                polgármester 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INDOKOLÁS 
 

1.§ 
 

A törvényi követelményeknek megfelelően a jogszabály elején ismertetni kell az 
elismerések elnevezését és fajtáit. E kitüntetések köre teljes egészében a jelenlegi 
rendszerre épül. 
 

2-4.§ 
 

E rendelkezésekben találhatóak az elismerések feltételei, újdonság a 4. §-ban található 
szabályozás, amely az elismerő oklevél feltételeit ismerteti. Korábban mindez 
hiányzott a rendeletünkből. A kitűntető címek és díjak egy hosszabb időn át, akár egy 
szakmai életút során nyújtott eredmények elismeréséül szolgálnak, így célszerűnek 
tűnik, hogy az elismerő oklevéllel az egyedi, átlag feletti teljesítmények legyenek 
elismerve. 
 

5.§ 
 

Az elismerések adományozásával és átadásával kapcsolatos eljárás megújításra került. 
Biztosítani kell, hogy a szakmai díjak átadására ne csak a Komlói Napok alkalmából 
tartott Ünnepélyes testületi ülésünkön kerülhessen sor, hanem az érintett szféra 
rendezvényén is, a szakmabeliek előtt. Ennek megfelelően félévente kezdeményezi a 
polgármester a javaslatok benyújtását figyelembe véve adott szakmai napokat is. 
 
E szakaszba foglaltan kerültek csökkentésre az adományozható kitüntetések 
mennyiségei naptári évre vonatkozóan, szemben a korábbi négyéves ciklushoz igazodó 
gyakorlattal a kitüntető címek esetében. 
 

6-7.§ 
 

E helyütt találhatóak az elismerésekkel járó egyéb jutalmak és átadásuknak szabályai. 
A pénzjutalmak összegét csökkentettük a megtakarítások elérése érdekében. A 
kitüntetések visszavonásának szabályai nem változtak. 
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