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Pécel Város Önkormányzatának
9/2006 (VI.7.) számú rendelete
a városi kitüntető címek alapításáról és adományozásáról
Pécel Város Önkormányzata a város szellemi és anyagi gyarapodását, fejlődését, értékeinek megőrzését, újrateremtését és tiszteletben tartását csak együttmunkálkodó polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani. Pécel
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kitüntető címek alapításával és adományozásával adózik e
polgároknak, kifejezve a város elismerését, tiszteletét és megbecsülését életművükért, példamutatásukért,
maradandó alkotásaikért és munkásságukért, a város közéletében folytatott tevékenységükért, amellyel hozzájárultak Pécel szellemi és anyagi gyarapodásához.
Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a városi kitüntető címek alapításáról és adományozásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A kitüntetések alapítása és az alapítás célja
1. §
(1) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a (2) bekezdésben meghatározott kitüntető címek
adományozásával kifejezi a város elismerését, tiszteletét és megbecsülését azon polgárok iránt, akik életművükkel, példamutatásukkal, maradandó alkotásaikkal és munkásságukkal, a város közéletében folytatott tevékenységükkel hozzájárultak Pécel szellemi és anyagi gyarapodásához, és kivívták a város polgárainak
megbecsülését.
(2) Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő kitüntető címeket alapítja:
a) „Pécel Város díszpolgára”
b) „Pécelért” Díj
c) „Az év óvodapedagógusa”
d) „Az év tanítója”
e)„Az év tanára”
f) „Az év egészségügyi és szociális dolgozója”
g) „Az év technikai dolgozója”
h)1 Pro Talentum Díj
A „Pécel Város díszpolgára”kitüntető cím adományozásának szabályai
2. §
(1) A „Pécel Város díszpolgára" cím (a továbbiakban: díszpolgári cím) annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki:
- életművével, kiemelkedő teljesítményével hozzájárult Pécel fejlődéséhez, kulturális és anyagi gyarapodásához, vagy
- Pécel város számára országosan illetve nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett,
és példamutató emberi magatartása alapján köztiszteletben áll.
(2) A díszpolgári cím kitüntetés nem adható tisztségük ideje alatt és a megbízatás lejártát követő öt éven belül a város polgármesterének, önkormányzati képviselőinek.
(3) A díszpolgári címmel kitüntetett személyt külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett illeti
meg.
3. §
1

Hatályba helyezte a 15/2010. (V.4.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. május 4-től.
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(1)

A díszpolgári cím évente két, egy élő és egy elhunyt személy részére (posztumusz) adományozható.

(2)

A díszpolgári cím adományozására vonatkozó javaslattételi felhívást a tárgyév március 31. napjáig
közzé kell tenni a helyben szokásos módon. A kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatot a tárgyév
április 30. napjáig lehet megtenni.

(3)

A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek:
- a Képviselő-testület tagjai, állandó bizottságai,
- bármelyik helyi társadalmi szervezet,
- legalább 100 péceli választópolgár, közös akarattal.

(4)2 A javasolt személyek közül a Képviselő-testület Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottságának ajánlása
alapján a polgármester a tárgyév június 15. napjáig előterjesztés benyújtásával tesz javaslatot a kitüntetés
adományozására.
(5) A polgármester a díszpolgári címmel kitüntetett személynek az augusztus 20-i városi ünnepség keretében
a kitüntetés rangjához méltó keretek között adja át az adományozásról szóló díszoklevelet és az emlékplakettet. Posztumusz kitüntetés esetén a díszoklevelet és az emlékplakettet a kitüntetett hozzátartozójának adja át
a polgármester.
(6) A díszpolgári cím adományozását és annak indokolását a helyben szokásos módon kell közzétenni.
4. §
A díszpolgári cím adományozását díszes kivitelű emlékkönyvben kell nyilvántartani. Az emlékkönyvbe bevezetett adományozást a polgármester, az adományozott és a jegyző kézjegyével látja el.
5. §
(1) A város díszpolgára jogosult a „Pécel Város díszpolgára" címet viselni, azt neve mellett feltüntetni.
(2) A díszpolgárt Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló és ünnepi üléseire meg kell
hívni.
(3) A város díszpolgára – a Képviselő-testület meghívása alapján – az Önkormányzatot képviselő delegációkban részt vehet.
(4) Az elhunyt díszpolgárt Pécel város saját halottjának tekintheti.
6. §

(1)

A díszpolgári címet a Képviselő-testület állandó bizottsága vagy tisztségviselője kezdeményezésére
a Képviselő-testület visszavonhatja attól, aki arra méltatlanná vált. A díszpolgári cím viselésére méltatlannak
tekintendő különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.

(2)

A Képviselő-testület (1) bekezdés szerinti határozatát nyilvánosságra kell hozni és a visszavonás tényét a 4.§-ban meghatározott emlékkönyvbe be kell vezetni. A visszavonás tényét az érdekelttel is közölni
kell.
A „Pécelért”Díj kitüntető cím adományozásának szabályai
7. §

(1)3 A „Pécelért” Díj annak a személynek adományozható, aki
2
3

Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (14) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től.
Módosította a 18/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. június 29-től.
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a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális, oktatási illetve gazdasági élet bármely ágazatában
kiemelkedő munkát végzett, vagy Pécel nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében élénkítésében kiemelkedő
szerepet vállalt, és ennek révén Pécel értékeit növelő, maradandó eredményt ért el.
(2) A „Pécelért” Díjjal kitüntetett személyt külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett illeti meg.
A díszoklevél tartalmazza: az adományozás tényét, a Képviselő-testület határozatának számát, az adományozott nevét, az adományozó pecsétjét. A díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
8. §
(1)4 5A „Pécelért” Díj évente legfeljebb 3 személy vagy személyegyesülés részére adományozható.
(2) A „Pécelért” Díj adományozására a Képviselő-testület tagjai és állandó bizottságai tehetnek javaslatot a
tárgyév június 15. napjáig.
(3)6 A javasolt személyek közül a Képviselő-testület Házbizottságának ajánlása alapján a polgármester a
tárgyév június 25. napjáig előterjesztés benyújtásával tesz javaslatot a kitüntetés adományozására.
(4) A polgármester a „Pécelért” Díjat az adományozásról szóló díszoklevéllel és az emlékplakettel az augusztus 20-i városi ünnepség keretében a kitüntetés rangjához méltó keretek között adja át.
9. §
A „Pécelért” Díjat a Képviselő-testület visszavonhatja, ha a kitüntetett arra érdemtelenné vált. A „Pécelért”
Díjra érdemtelennek tekintendő különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.
„Az év óvodapedagógusa” kitüntető cím adományozásának szabályai
10. §
„Az év óvodapedagógusa” városi kitüntetés alapításával az Önkormányzat kifejezi elismerését azon óvodapedagógusok iránt, akik munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak Pécel város gyermekeinek neveléséhez.
11. §
A díjazott személyére – szakmai indoklással ellátott – javaslatot tehetnek:
a)7 a köznevelési intézmények vezetői,
b) az óvodai nevelőtestületek,
c) az óvodai szülői szervezetek illetve óvodaszékek,
d) a polgármester,
e) a Képviselő-testület tagjai.
12. §8
(1)9 10 A díjazásra vonatkozó javaslatokat minden év április 15. napjáig, amennyiben ez a nap nem munkanap, az azt követő munkanapig nyújthatják be a Képviselő-testület Oktatási és Vallási Bizottsága részére.

4

Módosította a 18/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2010. június 29-től.
A 9/2006. (VI. 7.) számú rendelet 8. § (1) bekezdése a 29/2014. (X. 2.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2014. október 3-tól
6
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (14) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től.
7
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től.
8
Módosította 26/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2011. október 11-től.
9
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től
5
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(2)11 A javaslatokat a Képviselő-testület Oktatási és Vallási Bizottsága véleményezi, majd véleményével
együtt a tárgyév május havi rendes Képviselő-testületi ülésére előterjesztés benyújtásával tesz javaslatot a
kitüntetés adományozására.
(3) „Az év óvodapedagógusa” kitüntető cím évente egy személy részére adományozható.
13. §
(1) „Az év óvodapedagógusa” kitüntető cím annak a péceli (önkormányzati fenntartású vagy más intézményfenntartó által fenntartott) óvodában dolgozó óvodapedagógusnak adományozható, aki magas színvonalon
végzi nevelő-oktató munkáját.
(2)12 „Az év óvodapedagógusa” kitüntető címmel kitüntetett személyt külön erre a célra készített díszoklevél
és ajándéktárgy (maximum bruttó 10 000 Ft/db. értékben) illeti meg. A díszoklevél tartalmazza: az adományozás tényét, a Képviselő-testület határozatának számát, az adományozott nevét, az adományozó pecsétjét. A díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(3)13 A polgármester „Az év óvodapedagógusa” címmel kitüntetett személynek a péceli pedagógus napi városi ünnepség keretében a kitüntetés rangjához méltó keretek között adja át az adományozásról szóló díszoklevelet és az ajándéktárgyat.
(4) „Az év óvodapedagógusa” cím adományozását e célra készített emlékkönyvben kell nyilvántartani. Az
emlékkönyvbe bevezetett adományozást a polgármester, az adományozott és a jegyző kézjegyével látja el.
14. §
(1) „Az év óvodapedagógusa” címet a Képviselő-testület visszavonhatja, ha a kitüntetett arra méltatlanná
vált. „Az év óvodapedagógusa” címre méltatlannak tekintendő különösen az, akit a bíróság a foglalkozása
illetve a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.
(2) Az elismerés visszavonása esetén a visszavonás tényét rögzíteni kell az elismerésben részesülők nyilvántartására szolgáló emlékkönyvben, s erről az érdekeltet értesíteni kell.
„Az év tanítója” kitüntető cím adományozásának szabályai
15. §
„Az év tanítója” városi kitüntetés alapításával az Önkormányzat kifejezi elismerését azon pedagógusok iránt,
akik munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak Pécel város gyermekeinek neveléséhez, oktatásához.
16. §
A díjazott személyére – szakmai indoklással ellátott – javaslatot tehetnek:
a)14 a köznevelési intézmények vezetői,
b) az iskolai nevelőtestületek,
c) az iskolai szülői szervezetek illetve iskolaszékek,
d) a polgármester,
e) a Képviselő-testület tagjai.
10

A 9/2006. (VI. 7.) számú rendelet 12. § (1) bekezdése a 15/2014. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2014. április 4-től.
11
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től
12
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től
13
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (5) és (6) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től.
14
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től
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17. §15
(1)16 17 A díjazásra vonatkozó javaslatokat minden év április 15. napjáig, amennyiben ez a nap nem munkanap, az azt követő munkanapig nyújthatják be a Képviselő-testület Oktatási és Vallási Bizottsága részére.
(2)18 A javaslatokat a Képviselő-testület Oktatási és Vallási Bizottsága véleményezi, majd véleményével
együtt a tárgyév május havi rendes Képviselő-testületi ülésére előterjesztés benyújtásával tesz javaslatot a
kitüntetés adományozására.
(3) „Az év tanítója” kitüntető cím évente egy személy részére adományozható.
18. §
(1)19 „Az év tanítója” kitüntető cím annak a péceli (önkormányzati működtetésű vagy más intézményfenntartó által fenntartott) általános iskolában dolgozó tanítónak adományozható, aki magas színvonalon végzi nevelő-oktató munkáját.
(2)20 „Az év tanítója” kitüntető címmel kitüntetett személyt külön erre a célra készített díszoklevél és ajándéktárgy (maximum bruttó 10 000 Ft/db értékben) illeti meg. A díszoklevél tartalmazza: az adományozás
tényét, a Képviselő-testület határozatának számát, az adományozott nevét, az adományozó pecsétjét. A díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(3)21 A polgármester „Az év tanítója” címmel kitüntetett személynek a péceli pedagógus napi városi ünnepség keretében a kitüntetés rangjához méltó keretek között adja át az adományozásról szóló díszoklevelet és
az ajándéktárgyat.
(4) „Az év tanítója” cím adományozását e célra készített emlékkönyvben kell nyilvántartani. Az emlékkönyvbe bevezetett adományozást a polgármester, az adományozott és a jegyző kézjegyével látja el.
19. §
(1) „Az év tanítója” címet a Képviselő-testület visszavonhatja, ha a kitüntetett arra méltatlanná vált. „Az év
tanítója” címre méltatlannak tekintendő különösen az, akit a bíróság a foglalkozása illetve a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.
(2) Az elismerés visszavonása esetén a visszavonás tényét rögzíteni kell az elismerésben részesülők nyilvántartására szolgáló emlékkönyvben, s erről az érdekeltet értesíteni kell.
„Az év tanára” kitüntető cím adományozásának szabályai
20. §
„Az év tanára” városi kitüntetés alapításával az Önkormányzat kifejezi elismerését azon pedagógusok iránt,
akik munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak Pécel város gyermekeinek, ifjúságának neveléséhez, oktatásához.
21. §
15

Módosította a 26/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.október 11-től.
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től
17
A 9/2006. (VI. 7.) számú rendelet 17. § (1) bekezdése a 15/2014. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2014. április 4-től.
18
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től
19
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től.
20
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től
21
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (5) és (6) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től.
16
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A díjazott személyére – szakmai indoklással ellátott – javaslatot tehetnek:
a)22 a köznevelési intézmények vezetői,
b) az iskolai nevelőtestületek,
c) az iskolai szülői szervezetek illetve iskolaszékek,
d) a polgármester,
e) a Képviselő-testület tagjai.
22. §23
(1)24 25 A díjazásra vonatkozó javaslatokat minden év április 15. napjáig, amennyiben ez a nap nem munkanap, az azt követő munkanapig nyújthatják be a Képviselő-testület Oktatási és Vallási Bizottsága részére.
(2)26 A javaslatokat a Képviselő-testület Oktatási és Vallási Bizottsága véleményezi, majd véleményével
együtt a tárgyév május havi rendes Képviselő-testületi ülésére előterjesztés benyújtásával tesz javaslatot a
kitüntetés adományozására.
(3)27 „Az év tanára” kitüntető cím évente két személy részére adományozható, egy általános iskolai és egy
középiskolai tanárnak.
23. §
(1)28 „Az év tanára” kitüntető cím annak a péceli (önkormányzati működtetésű vagy más intézményfenntartó
által fenntartott) általános illetve középiskolában dolgozó tanárnak adományozható, aki magas színvonalon
végzi nevelő-oktató munkáját.
(2)29 „Az év tanára” kitüntető címmel kitüntetett személyt külön erre a célra készített díszoklevél és ajándéktárgy (maximum bruttó 10 000 Ft/db értékben) illeti meg. A díszoklevél tartalmazza: az adományozás tényét, a Képviselő-testület határozatának számát, az adományozott nevét, az adományozó pecsétjét. A díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(3)30 A polgármester „Az év tanára” címmel kitüntetett személynek a péceli pedagógus napi városi ünnepség
keretében a kitüntetés rangjához méltó keretek között adja át az adományozásról szóló díszoklevelet és az
ajándéktárgyat.
(4) „Az év tanára” cím adományozását e célra készített emlékkönyvben kell nyilvántartani. Az emlékkönyvbe bevezetett adományozást a polgármester, az adományozott és a jegyző kézjegyével látja el.
24. §
(1) „Az év tanára” címet a Képviselő-testület visszavonhatja, ha a kitüntetett arra méltatlanná vált. „Az év
tanára” címre méltatlannak tekintendő különösen az, akit a bíróság a foglalkozása illetve a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.
(2) Az elismerés visszavonása esetén a visszavonás tényét rögzíteni kell az elismerésben részesülők nyilvántartására szolgáló emlékkönyvben, s erről az érdekeltet értesíteni kell.
22

Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től
Módosította a 26/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.október 11-től.
24
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től.
25
A 9/2006. (VI. 7.) számú rendelet 22. § (1) bekezdése a 15/2014. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2014. április 4-től.
26
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től.
27
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től.
28
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (7) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től.
29
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től.
30
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (5) és (6) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től.
23
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„Az év egészségügyi és szociális dolgozója” kitüntető cím
adományozásának szabályai
25. §
„Az év egészségügyi és szociális dolgozója” városi kitüntetés alapításával az Önkormányzat kifejezi elismerését azon egészségügyi és szociális dolgozók iránt, akik munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy Pécel város polgárainak egészségügyi illetve szociális ellátása mind magasabb színvonalú legyen.
26. §
A díjazott személyére javaslatot tehetnek:
- a Képviselő-testület tagjai, állandó bizottságai,
- bármelyik helyi társadalmi szervezet,
- legalább 100 péceli választópolgár, közös akarattal.
27. §
(1)31 32 A díjazásra vonatkozó javaslatokat minden év május 15. napjáig, amennyiben ez a nap nem munkanap, az azt követő munkanapig nyújthatják be a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi, Kulturális és
Sport Bizottsága részére.
(2)33 A javaslatokat a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Sport Bizottsága véleményezi, majd véleményével együtt a tárgyév június havi rendes Képviselő-testületi ülésére előterjesztés benyújtásával tesz javaslatot a kitüntetés adományozására.
(3) „Az év egészségügyi és szociális dolgozója” kitüntető cím évente egy személy részére adományozható.
28. §
(1) „Az év egészségügyi és szociális dolgozója” kitüntető cím annak a Pécel városában egészségügyi illetve
szociális ellátás területén dolgozó személynek adományozható, aki magas színvonalon végzi szakmai tevékenységét.
(2)34 „Az év egészségügyi és szociális dolgozója” kitüntető címmel kitüntetett személyt külön erre a célra
készített díszoklevél és ajándéktárgy (maximum bruttó 10 000 Ft/db értékben) illeti meg. A díszoklevél
tartalmazza: az adományozás tényét, a Képviselő-testület határozatának számát, az adományozott nevét, az
adományozó pecsétjét. A díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(3)35 A polgármester „Az év egészségügyi és szociális dolgozója” címmel kitüntetett személynek az adott
tevékenység országosan elfogadott emléknapján a kitüntetés rangjához méltó keretek között adja át az adományozásról szóló díszoklevelet és az ajándéktárgyat.

31

Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (9) és (10) bekezdése. Hatályos 2013. június 4től.
32
A 9/2006. (VI. 7.) számú rendelet 27. § (1) bekezdése a 15/2014. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2014. április 4-től.
33
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (10) és (11) bekezdése. Hatályos 2013. június 4től.
34
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től
35
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (6) és (12) bekezdése. Hatályos 2013. június 4től.
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(4) „Az év egészségügyi és szociális dolgozója” cím adományozását e célra készített emlékkönyvben kell
nyilvántartani. Az emlékkönyvbe bevezetett adományozást a polgármester, az adományozott és a jegyző kézjegyével látja el.
29. §
(1) „Az év egészségügyi és szociális dolgozója” címet a Képviselő-testület visszavonhatja, ha a kitüntetett
arra méltatlanná vált. „Az év egészségügyi és szociális dolgozója” címre méltatlannak tekintendő különösen
az, akit a bíróság a foglalkozása illetve a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.
(2) Az elismerés visszavonása esetén a visszavonás tényét rögzíteni kell az elismerésben részesülők nyilvántartására szolgáló emlékkönyvben, s erről az érdekeltet értesíteni kell.
„Az év technikai dolgozója” kitüntető cím adományozásának szabályai
30. §36
„Az év technikai dolgozója” városi kitüntetés alapításával az Önkormányzat kifejezi elismerését azon közintézményekben, önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságban foglalkoztatott alkalmazottak iránt,
akik munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az intézmények szakmai tevékenységüket
biztos technikai, gazdasági háttérrel, színvonalasan el tudják látni.
31. §
A díjazott személyére –indoklással ellátott – javaslatot tehetnek:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

a közintézmények vezetői,
az óvodai illetve iskolai nevelőtestületek,
az óvodai illetve iskolai szülői szervezetek, óvoda- illetve iskolaszékek,
a polgármester,
a Képviselő-testület tagjai,
37
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság vezetője.
32. §38

(1)39 40 A díjazásra vonatkozó javaslatokat minden év április 15. napjáig, amennyiben ez a nap nem munkanap, az azt követő munkanapig nyújthatják be a Képviselő-testület Oktatási és Vallási Bizottsága részére.
(2) A javaslatokat a Képviselő-testület Oktatási és Vallási Bizottsága véleményezi, majd véleményével
együtt a tárgyév május 25. napjáig előterjesztés benyújtásával tesz javaslatot a kitüntetés adományozására.
(3) „Az év technikai dolgozója” kitüntető cím évente egy személy részére adományozható.
33. §
(1)41 „Az év technikai dolgozója” kitüntető cím annak a péceli (önkormányzati fenntartású vagy más intézményfenntartó által fenntartott) közintézményben, önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságban
foglalkoztatott alkalmazottnak adományozható, aki

36

Módosította a 18/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2010. június 29-től.
Módosította a 18/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2010. június 29-től.
38
Módosította a 26/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.október 11-től.
39
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től
40
A 9/2006. (VI. 7.) számú rendelet 32. § (1) bekezdése a 15/2014. (IV. 3.) önkormányzati rendelet 5. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos 2014. április 4-től
41
Módosította a 18/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. június 29-től.
37
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(a) a munkáltató szakmai főtevékenysége körébe eső munkájával jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy intézménye szakmai tevékenysége javuljon,
(b) munkájával jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy munkáltatója szakmai tevékenységét biztos technikai háttérrel, színvonalasan el tudja látni,
(c) a település üzemeltetésében a városért végzett kiemelkedő munkát végzett.
(2)42 „Az év technikai dolgozója” kitüntető címmel kitüntetett személyt külön erre a célra készített díszoklevél és ajándéktárgy (maximum bruttó 10 000 Ft/db értékben) illeti meg. A díszoklevél tartalmazza: az
adományozás tényét, a Képviselő-testület határozatának számát, az adományozott nevét, az adományozó pecsétjét. A díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(3)43 A polgármester „Az év technikai dolgozója” címmel kitüntetett személyeknek az adott tevékenység
országosan elfogadott emléknapján, méltó keretek között adja át az adományozásról szóló díszoklevelet
és ajándéktárgyat.:
(a) az (1) bekezdés a) pontjába foglalt esetben az adott tevékenység országosan elfogadott emléknapján,
ünnepnapján (Semmelweis napon, pedagógusok napján, szociális munkások napján,
(b) az (1) bekezdés b) pontjába foglalt esetben augusztus 20-i városi ünnepség keretében,
(c) .az (1) bekezdés c) pontjába foglalt esetben a köztisztviselői napon.
(4) „Az év technikai dolgozója” cím adományozását e célra készített emlékkönyvben kell nyilvántartani. Az
emlékkönyvbe bevezetett adományozást a polgármester, az adományozott és a jegyző kézjegyével látja el.
34. §
(1) „Az év technikai dolgozója” címet a Képviselő-testület visszavonhatja, ha a kitüntetett arra méltatlanná
vált. „Az év technikai dolgozója” címre méltatlannak tekintendő különösen az, akit a bíróság a foglalkozása
illetve a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.
(2) Az elismerés visszavonása esetén a visszavonás tényét rögzíteni kell az elismerésben részesülők nyilvántartására szolgáló emlékkönyvben, s erről az érdekeltet értesíteni kell.
A „Pro Talentum Díj” kitüntető cím és adományozásának szabályai44
34/A. §45
(1) A Pro Talentum Díj elnyerésére pályázatot kell benyújtani.
(2) Pályázatot kizárólag a tárgyévi vagy egy évvel korábbi megyei vagy országos tanulmányi, szakmai, alkotói, előadóművészeti, sport, egyéb tehetségkutató versenyen megmérettetésen első helyezést elérő fiatal
nyújthat be.
(3) A pályázati korhatár: a benyújtás időpontjában résztvevő fiatalok 12-22 év.
(4) A Pro Talentum Díj egy személynek csak egyszer adható.
(5) A beadott pályázat formailag akkor elfogadható, ha tartalmazza a kitöltött és aláírt űrlapot és az igazoló
dokumentumokat:
a) a pályázó dokumentált eredményeit (index, bizonyítvány másolat, oklevél, stb);

42
43
44
45

Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től.
Módosította a 12/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelet 1. § (13) bekezdése. Hatályos 2013. június 4-től.
Beiktatta a 15/2010. (V.4.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. május 4-től.
Beiktatta a 15/2010. (V.4.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. május 4-től.
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b) a pályázó intézménye (iskola, sportkör, egyéb oktatói intézmény szervezet) szöveges ajánlását.
(6) Az odaítélésnél előnyt jelentő körülmények: nemzetközi, európai, világversenyen egyéb megmérettetésen
elért I-V. helyezés.
(7)46 A Pro Talentum Díjat az Oktatási és Vallási Bizottság felterjesztése alapján között a Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete ítélheti oda legfeljebb két pályázónak.
34/B. §47
(1) A Pro Talentum Díj Emlékérem formájában adományozható.
(2) Az Emlékérem díszdobozban elhelyezett 42,5 mm átmérőjű, 3 mm vastagságú kerámia. Egyik oldalán a
Geniust szimbolizáló dombormű és a Pro Talentum Díj felirat, a másik oldalát pedig virág motívum és Pécel
Város Önkormányzata és a kitüntetés dátuma felirat díszíti. Az érem Pannonhalmi Zsuzsa szobrászművész
alkotása.
(3) Az éremhez kisméretű, az érem főmotívumát tartalmazó, tűzzománc kitűző is tartozik,
(4)48 Az Díj odaítéléséről szóló, bársonymappában elhelyezett oklevél kerül kiállításra, amely a Pécel Város
Önkormányzat Polgármestere, a Pécel Város Önkormányzat Jegyzője és az Oktatási és Vallási Bizottság elnöke által aláírt okirat, amellyel a Pro Talentum Érdemérmes fiatal által megnevezett mentorát tanárát felkészítő mesterét is megtiszteljük.
(5) A Képviselő-testületi eseti döntése alapján pénzjutalomban részesítheti a kitüntetett személyt. A közcélú
adományként átadott pénzösszeget az adományozó rendelkezése alapján külön, vagy a Képviselő-testület
által együtt, egy összegben is át lehet adni.”
34/C. §49
(1) A pályázati lehetőségről a Polgármester évente május 31-ig felhívást tesz közzé a helyben szokásos módon, esetleg más alkalmas helyen is (városi honlapon, városi lapban).
(2) A pályázatokat a Polgármesterhez kell benyújtani melynek beadási határidejét az aktuális felhívás tartalmazza.
(3) A benyújtott pályázatok formai feltételeinek teljesítését a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi. A ellenőrzés
alapján a Polgármester egy alkalommal hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázatot benyújtót.
(4)50 A hiánypótlást követően az Oktatási és Vallási Bizottság szakmai szempontból értékeli a pályázatokat
és kialakítja a rangsorolást. A bizottsági értékelés alapján a Polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a
javaslatokat.
(5) A Képviselő-testület döntését követően a Polgármesteri Hivatal előkészíti a kitüntetés kiszolgáltatását.
(6) A kitüntetés átadására az augusztus 20-i városi ünnepség rendezvényén, széleskörű nyilvánosság mellett,
az aláírók és a város meghívott kimagasló képviselőinek jelenlétében a Díszpolgári és Pécelért díjak átadása
után kerül sor. A kitüntetést a Polgármester adja át
Záró rendelkezések
35. §

46
47
48
49
50

Módosította a 26/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos 2011.október 11-től.
Beiktatta a 15/2010. (V.4.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. május 4-től.
Módosította a 26/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos 2011.október 11-től.
Beiktatta a 15/2010. (V.4.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. május 4-től.
Módosította a 26/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése.. Hatályos 2011.október 11-től.
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(1) E rendelet 2006. június 7. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pécel Nagyközség Önkormányzatának a „Pécelért” Díj adományozásáról szóló 15/1994 (IX.5.) számú rendelete valamint Pécel Város Önkormányzatának a
„Pécel Város Díszpolgára” cím adományozásának rendjéről szóló 7/2003 (III.25.) számú rendelete.

Dr. Varga János Zsolt
jegyző

Dr. Benkovics Gyula
polgármester

A rendelet kihirdetésre került:
Pécel, 2006. június 7. napján.

Dr. Varga János Zsolt
jegyző
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