
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
4/2014.(II.17.) rendelete 

Kitüntető díjak alapításáról 
 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) 
pontja, továbbá a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) d) pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján a következő rendeletet alkotja: 

1. §. 
 
(1) Fegyvernek Város Önkormányzata a társadalmi, gazdasági életben, a település 

fejlesztésében, a korszerű és eredményes oktatás, nevelés megvalósításában, a kulturális 
életben kimagasló tevékenység végzésében, továbbá a tartósan kiemelkedő gyógyító, 
megelőző, szociális tevékenység kifejtésében, az ifjúságpolitikai feladatok 
végrehajtásában, sport és egyéb tevékenységben, valamint a közigazgatásban, a lakosság 
közösségi életének javítása érdekében végzett átlagon felüli kiemelkedő munka 
elismerésére „FEGYVERNEKÉRT DÍJ”-at, „FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT 
DÍJ”-at és „FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ”-
at alapít.  

 
(2) A díjak adományozását „OKLEVÉL” tanúsítja. 
 

2. §. 
 
(1) „FEGYVERNEKÉRT DÍJ” adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, 

akik az 1. §. (1) bekezdésében meghatározott területeken kimagasló érdemeket szereztek. 
Munkásságuk hasznossága a gyakorlatban is bebizonyosodott. 

 
(2) „FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ” adományozható azoknak a 

személyeknek és közösségeknek, akik, vagy amelyek Fegyverneken hosszú időn át 
közszolgálati alkalmazottak voltak és közéleti tevékenységet folytattak, továbbá azok a 
személyek, akik az önkormányzati feladatok végrehajtásában – nem közszolgálati 
jogviszonyuk keretében – kiemelkedően tevékenykedtek.  

 
(3) „FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ” 
adományozható azoknak a személyeknek, és közösségeknek, akik, vagy amelyek 
Fegyverneken a művészeti és tudományos, valamint sport munkában kiemelkedően 
tevékenykedtek, mely tevékenység a város hírnevét gyarapítja.  
(4) A díj adományozását kezdeményezhetik helyi lakosok egyénileg és csoportosan. A 
javaslatokat a polgármesterhez kell megküldeni, aki előterjesztést tesz az önkormányzat 
képviselőtestületénél az adományozásra.  

(5) A javaslatnak tartalmaznia kell: 
 

a.) a javasolt személy, közösség adatait, 
b.) a javaslat alapjául szolgáló tevékenység bemutatását, méltatását, a javaslatot 

megalapozó szakmai és egyéb érveket, indokokat.  
 

3. §. 
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„FEGYVERNEKÉRT DÍJ”-at és „FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ”-at és 
„FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ”-at Fegyvernek 
Város Önkormányzatának Képviselőtestülete adományozza.  
 

4. §. 
 
(1) „FEGYVERNEKÉRT DÍJ” (2. §. (1) bekezdés) adományozásával a köztisztviselői 

illetményalap háromszoros szorzatának megfelelő pénzjutalom jár. Közösségek részére 
történő adományozás esetén a pénzjutalom az egyénnek adható összeg 1,2 szorzata.  
 

(2) A „FEGYVERNEKÉRT DÍJ” oklevél színe: sárga, a mappája zöld. 
Az oklevél tartalma:  

 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2014.(II.17.) rendelete 
alapján,  

 kitüntetés okát, az elismert tevékenység megnevezését, 
 kitüntetés megnevezését, 
 kitüntetett nevét. 

 
(3) Évente legfeljebb 2 díj adományozható. 
 
(4) A „FEGYVERNEKÉRT DÍJ”-at ünnepélyes keretek között kell átadni.  
 

5. §. 
 
(1) A „FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ” (2. §. (2) bekezdés) 

adományozásával a köztisztviselői illetményalap kétszeres szorzatának megfelelő 
pénzjutalom jár. Közösségek részére történő adományozás esetén a pénzjutalom az 
egyénnek adható összeg 1,2 szorzata.  
 

(2) A „FEGYVERNEK KÖZSOLGÁLATÁÉRT DÍJ” oklevél színe: fehér, a mappája kék. 
Az oklevél tartalma:  

 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2014.(II.17.) rendelete 
alapján,  

 kitüntetés okát, az elismert tevékenység megnevezését, 
 kitüntetés megnevezését, 
 kitüntetett nevét. 

 
(3) A „FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ”-at ünnepélyes keretek között kell 

átadni.  
 

6.  §. 
 
(1) A „FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ” (2. §. 

(3) bek.) adományozásával a köztisztviselői illetményalap kétszeres szorzatának 
megfelelő pénzjutalom jár. Közösségek részére történő adományozás esetén a 
pénzjutalom az egyénnek adható összeg 1,2 szorzata.  
 

(2) A „FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ” oklevél 
színe: fehérmárvány, a mappája szürke. 
Az oklevél tartalma:  
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 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2014.(II.17.) rendelete 
alapján,  

 kitüntetés okát, az elismert tevékenység megnevezését, 
 kitüntetés megnevezését, 
 kitüntetett nevét. 

 
(3) A „FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ”-at 

ünnepélyes keretek között a Magyar Kultúra Napján, a polgármester adja át. 
 

7. §. 
 
(1) A díjakat vissza kell vonni, ha arra az adományozott érdemtelenné válik.  

a.) Akit büntetőjogilag felelősségre vontak. 
b.) Aki olyan közösség ellenes magatartást tanúsított, amely érdemtelenné tette őt a díj 

viselésére.  
 
(2) A visszavonásra az adományozásra vonatkozó eljárás szabályait kell alkalmazni, s egyben 

gondoskodni kell a díj bevonásáról.  
 

8. §. 
 
(1) Az 1. §. (1) bekezdés szerint alapított elismeréshez a 4. §. (1) bek. és 5. §. (1) bek. és az 6. 

§. (1) bekezdésében megállapított jutalom az általános szabályok szerint adóköteles.  
 

(2) A díj adományozásával kapcsolatos költségeket az önkormányzat költségvetéséből kell 
biztosítani.  

 
9. §. 

 
(1) A díjakról Fegyvernek Város Polgármesteri Hivatala nyilvántartást vezet. 
 
(2) A díjadományozás, illetve a visszavonás tényét a helyben szokásos módon ki kell hirdetni.  
 
(3) A rendelet 6. §. (3) bekezdésétől eltérően a 2014. évben odaítélt „FEGYVERNEK 

TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ”-at a 2014. áprilisában 
megrendezésre kerülő II. Fegyverneki Népzenei Fesztiválon kell átadni. 

 
(4) Ez a rendelet 2014. február 17. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg A 

„FEGYVERNEKÉRT DÍJ”, „FEGYVERNEK KÖZSZOLGÁLATÁÉRT DÍJ” és 
„FEGYVERNEK TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJÁÉRT DÍJ” 
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 24/1992. (VIII.27.) számú 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezve. 

 
10. §  

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a kitüntető díjak alapításáról szóló 
rendelet végrehajtását 2015. január 1. – 2019. december 31. közötti időszakban felfüggeszti.” 
 
 

  Tatár László       Buzás Istvánné dr. 
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 polgármester             jegyző 
 
Kihírd: 2014.II.27. 
 
 
*1 A 26/2014.(XI.26.) rendelettel mód. (hatályos 2014. november 30-tól) 


