Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2011. (VIII.04.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a város érdekében végzett munka elismeréséről
Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f.) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el.
1. Általános rendelkezés
1.§ Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete (Továbbiakban: Képviselőtestület) a város érdekében kiemelkedő tevékenységet végző vagy maradandót nyújtó
közösségek, személyek munkája elismerésére érdekében az alábbi kitüntető címet, kitüntetést,
kitüntető díjat alapítja:
a.) BÁTONYTERENYE VÁROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím,
b.) BÁTONYTERENYÉÉRT kitüntetés,
c.) A VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT díj,

2. „BÁTONYTERENYE VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím
adományozásának feltételei
2.§ A Képviselő-testület „BÁTONYTERENYE VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím
adományozásával ismeri el mindazoknak a nem helyben lakó polgároknak az érdemeit
a) akik Bátonyterenye város fejlesztéséért kiemelkedően dolgoztak, gazdasági,
tudományos, kulturális vagy közéleti területen maradandó alkotásaikkal emelték,
vagy elősegítették a város lakosságának gazdasági és kulturális előrehaladását és
demokratikus fejlődését,
b) akik kimagasló munkásságukkal hozzájárultak a város jelentős fejlődéséhez,
hírnevének öregbítéséhez, tekintélyének emeléséhez,
c) akik gazdag életművükkel a magyarság és más népek gazdasági és szellemi
művelődését, a békét, a kultúrát, a demokráciát és az emberiség egyetemes érdemeit
tiszteletreméltóan szolgálják.
3.§ (1) A kitüntető címből évente egy adományozható.
(2) A díszpolgári cím külföldi személy részére is adományozható.
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4.§ (1) A kitüntetéssel oklevél és egy 125 mm átmérőjű bronz plakett jár.
(2) A bronzplakett egyik oldala Bátonyterenye város címerét, fölötte félkörívben
„Bátonyterenye Város Díszpolgára” feliratot tartalmazza, a másik oldalán a kitüntetett
személy neve és az adományozás éve található.
(3) A díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell:
a) a díszpolgári címet kapott személy nevét, foglalkozását,
b) külföldieknél az állampolgárságot,
c) Bátonyterenye Város Önkormányzata megjelölést,
d) az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét,
5.§ Díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek:
a) a Képviselő-testület tagjai,
b) a városban működő társadalmi és civil szervezetek,
c) helyben lakó választópolgárok és azok közösségei.
3. „BÁTONYTERENYÉÉRT” kitüntetés adományozásának feltételei
6.§ „BÁTONYTERENYÉÉRT” kitüntetés adományozható azoknak a polgároknak és
közösségeknek, akik a város gazdasági, társadalmi fejlődése és a művészeti élet területén,
valamint a lakosság érdekében kiemelkedő munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak
a város szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.
7.§ (1) A kitüntetéssel oklevél, egy 100 mm átmérőjű bronz plakett, valamint pénzjutalom
jár.
(2) Az oklevélnek tartalmaznia kell:
a) a kitüntetést kapott személy, vagy közösség nevét,
b) Bátonyterenye Város Önkormányzata megjelölést,
c) az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét
(3) A bronz plakett egyik oldalán a város címere található és „BÁTONYTERENYÉÉRT”
felirat olvasható.
(4) A kitüntetéssel járó pénzjutalom összegét a Képviselő-testület az éves költségvetésében
határozza meg. Ez az összeg 2011. évben bruttó 50.000. Ft.
8.§ Évente legfeljebb két egyéni és egy közösségi kitüntetés adományozható.
9.§ A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
a.) a Képviselő-testület tagjai,
b.) a Képviselő-testület bizottságai,
c.) a városban működő társadalmi és civil szervezetek,
d.) az önkormányzati intézmények vezetői,
e.) helyben lakó választópolgárok és azok közösségei.
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4. „A VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT” díj adományozásának feltételei
10.§ (1) „A VÁROS SZOLGÁLATÁÉRT” díj annak a személynek adományozható, aki a
város közéletében köztisztviselői, vagy közalkalmazotti jogviszonyban, szolgálati viszonyban
hosszú időn át kiemelkedő munkát végez, vagy jelentős szellemi alkotással járul hozzá a
közszolgálat színvonalának emeléséhez, ezzel és magatartásával általános elismerést vív ki a
polgárok körében, szakmai és egyéb környezetében.
(2) A díjból évente legfeljebb 3 adományozható.
11.§ (1) A díjjal oklevél, egy 100 mm átmérőjű bronz plakett, valamint pénzjutalom jár.
(2) Az oklevélnek tartalmaznia kell:
a) a díjat kapott személy nevét, foglalkozását,
b) Bátonyterenye Város Önkormányzata megjelölést,
c) az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét.
(3) A bronz plakett egyik oldalán a város címere található, ami felett a „VÁROS
SZOLGÁLATÁÉRT” felírat olvasható.
(4) A kitüntetéssel járó pénzjutalom összegét a Képviselő-testület az éves költségvetésében
határozza meg. Ez az összeg 2011. évben 40.000. Ft.
12.§ (1) A díj adományozására írásban javaslatot tehet:
a.) nem vezető beosztású közalkalmazott esetén az intézmények vezetői,
b.) köztisztviselő esetében a jegyző,
c.) intézményvezető esetében a polgármester,
d.) a Képviselő-testület tagjai,
e.) a városi rendőrkapitányság vezetője.
5. Az elismerések adományozásának, visszavonásának közös szabályai
13.§ (1) A kitüntető cím, kitüntetések, kitüntető díjak átadására minden évben a magyar
nemzet ünnepén, augusztus 20-án, államalapító Szent István tiszteletére rendezett városi
ünnepségen kerül sor. A Képviselő-testület kivételes esetben ettől eltérő időpontban is dönthet
az elismerések átadásáról.
(2) Ugyanazon személy, illetve közösség részére ugyanazon elismerés csak egy alkalommal
adományozható.
(3) A kitüntetettek, díjazottak személyére vonatkozó javaslatokat írásban a polgármesterhez
kell benyújtani, legkésőbb július 15-ig. Az ajánlásnak tartalmaznia kell az elismerés alapját
képező – a széles körben általánosan megnyilvánuló tiszteletet kiváltó - munkásság
ismertetését.
(4) Indokolt esetben posztumusz kitüntetés is kezdeményezhető, ebben az esetben az átadásra
kerülő oklevélen fel kell tüntetni, hogy a cím, díj, kitüntetés adományozása „posztumusz”
történik.
(5) Kitüntetés elhunyt személy részére történő adományozásával pénzjutalom nem jár.
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(6) Az elismerések átadása ünnepélyes keretek között történik.
(7) Az elismerések adományozását és indoklását a város honlapján közzé kell tenni.
(8) Az elismeréssel járó oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(9) Az elismeréssel járó költségek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében
biztosítja.
14.§ (1) A kitüntetetteket, díjazottakat a település lakossága megkülönböztetett tiszteletben és
megbecsülésben részesíti.
(2) A kitüntetetteket, díjazottakat
a.) megilleti a kitüntetés és a díj viselésének joga,
b.) jogosultak az önkormányzat kiadványainak egy-egy tiszteletpéldányára,
c.) a Képviselő-testület által rendezett jelentősebb ünnepségekre meg kell hívni,
d.) külön döntés alapján Bátonyterenye Város Önkormányzatát képviselő
delegáció tagjául lehet jelölni.
(3) A kitüntetés, díj adományozását díszes kivitelű emlékkönyvben kell nyilvántartani. A
nyilvántartás folyamatos vezetéséről a jegyző gondoskodik.
15.§ (1) A kitüntető címet, kitüntetést, kitüntető díjat - az 5.§, 9.§ és 14.§ - ban foglalt
ajánlók kezdeményezésére - a Képviselő-testület visszavonhatja attól, aki az elismeréssel járó
megbecsülésre érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelenségi okok:
a.) a kitüntetett személyt szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerős
szabadságvesztés büntetésre ítélik,
b.) a város lakosságának érzületét sértő személyiségi jegyek, életmód miatt a
kitüntetett a cím, kitüntetés, díj viselésére méltatlanná vált.
6. Záró rendelkezések
16.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti, a város érdekében végzett munka
elismeréséről szóló 14/2004. (V.28.) rendelet és az azt módosító 3/2007.(II.23.) rendelet.
Bátonyterenye, 2011. augusztus 3.

N a g y – M a j d o n József sk.
polgármester

Dr. L e n g y e l n é Imreh Erika sk.
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Bátonyterenye, 2011. augusztus 4.
Dr. L e n g y e l n é Imreh Erika sk.
jegyző

