
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
4/2018. (III.02.) önkormányzati rendelete 

a „PATVARC DÍSZPOLGÁRA” cím és  a „PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” elismerő oklevél 
adományozásáról szóló rendelet megalkotásáról 

 
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában 
és (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint az állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d.) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a település közösségéért és a település fejlődésért kifejtett tevékenység elismerésére a 
következő önkormányzati rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 
 

A „PATVARC DÍSZPOLGÁRA” cím adományozása 
 

1. § 
 

(1) Azok a magyar állampolgárok, akik a település fejlődésének elősegítésében, társadalmi, gazdasági és 
kulturális életében a helyi lakosság javára, huzamosabb időn keresztül, eredményes és sikeres tevékenységet 
folytattak, a község díszpolgárává választhatók. 

(2) Díszpolgárrá választható az a külföldi állampolgár is, akinek a tevékenysége e rendeletben leírt feltételeknek 
megfelel, és a cím adományozását jogszabály nem tiltja. 

(3) A „PATVARC DÍSZPOLGÁRA” cím „posztumusz” kitüntetésként is adományozható. 
 

2. §  
 

(1) A „PATVARC DÍSZPOLGÁRA” cím adományozására a Képviselő-testület tagjai tehetnek javaslatot. 
(2) A javaslatnak részletesen be kell mutatnia a díszpolgári címre javasolt személy életútját, szakmai pályafutását, 

mindazon érdemeit, amelyek a cím odaítélésének alapjául szolgálhatnak. 
(3) A cím odaítéléséről a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.  

 
3. §  

 
(1) A „PATVARC DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozására évente egy alkalommal, ünnepi testületi 

ülés keretében kerülhet sor. 
(2) A díszpolgári címmel kitüntetett személynek az erről szóló díszes oklevelet a település polgármestere adja át. 
(3) A díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell: 

- a település címerét, 

- az adományozó megjelölését, 

- az önkormányzati rendelet megjelölést, amely alapján a Képviselő-testület a döntését meghozta, 

- a kitüntetett személy nevét, 

- az adományozás okát és keltét, 

- a polgármester aláírását és a település bélyegzőlenyomatát. 
(4) A díszpolgári oklevélhez csatolni kell a kitüntetett életútjának ismertetését, amely a cím adományozásának 

indokolásául szolgált, valamint a Képviselő-testület kitüntető címet adományozó határozatának eredeti 
példányát.  

(5) A „PATVARC DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozása pénzjutalommal jár, melynek összege 
kitüntetésenként nettó ötvenezer forint. 

(6) „PATVARC DÍSZPOLGÁRA” a település lakosságának tiszteletét és megbecsülését élvezi, ezért a község 
önkormányzata által rendezett hivatalos ünnepségekre meg kell hívni.  
 
 
 



 
4. § 

 
(1) A díszpolgári címet vissza lehet vonni attól, aki annak viselésére méltatlanná válik, vagy ha az adományozó 

tudomására jut, hogy a kitüntetettet a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerős ítélettel, 
illetve közügyektől való eltiltással sújtotta 

(2) A cím visszavonásáról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt, ezzel együtt a cím viselésére való 
jogosultság megszűnik. 

(3) A Képviselő-testület döntését a helyben szokásos módon ki kell hirdetni. 
(4) A „PATVARC DÍSZPOLGÁRA” címmel kitüntetett személyekről a települési önkormányzatnál 

nyilvántartást kell vezetni. 
 

II. fejezet 
 

A „PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” elismerő oklevél adományozása 
 
5. § 
 

(1) Azok a magánszemélyek, közösségek, civilszervezetek, vállalatok és vállalkozók, akik egyéni teljesítményük 
vagy a közösségért kifejtett tevékenységük által példát mutattak a település lakosságának és egyúttal 
hozzájárultak Patvarc társadalmi, gazdasági, kulturális, művészeti életének fejlesztéséhez, „PATVARC 
TELEPÜLÉSÉRT” elismerő oklevél kitüntetésben részesíthetők.  

(2) Az oklevél posztumusz kitüntetésként is adományozható, amennyiben a kitüntetésre javasolt személy halála 
és az oklevél odaítélése között eltelt idő nem haladja meg az egy évet. 

 
6. § 

 
(1) A „PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” elismerő oklevél adományozására a Képviselő-testület tagjai tehetnek 

javaslatot. 
(2) A javaslatban részletesen be kell mutatni a javasolt személy, közösség vagy szervezet életútját, tevékenységét, 

külön kiemelve annak a Patvarc településért végzett jellemzőit.  
(3) A Képviselő-testület évente legfeljebb három „PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” elismerő oklevél 

adományozásáról dönthet, mely lehetőséget a döntés meghozatala előtt felülvizsgálhat. 
(4) A kitüntetés odaítéléséről a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.  

 
7. § 

 
(1) Az elismerő oklevelet a polgármester adja át.  
(2) A „PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” elismerő oklevél tartalmazza: 

- a település címerét, 

- az adományozó megjelölését, 

- az önkormányzati rendelet megjelölést, amely alapján a Képviselő-testület a döntését meghozta, 

- a kitüntetett személy, közösség, szervezet nevét, 

- az adományozás okát és keltét, 

- a polgármester aláírását és a település bélyegzőlenyomatát. 
(3) Az oklevélhez mellékelni kell az annak adományozásáról szóló Képviselő-testületi határozat eredeti 

példányát. 
(4) A „PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” elismerő oklevél adományozása pénzjutalommal jár, melynek összege 

kitüntetésenként a képviselő-testület döntésének függvényében nettó húszezer-ötvenezer forint. 
 
 



 
8. § 

 
(1) A „PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” elismerő oklevél megvonható attól, aki a kitüntetésre méltatlanná válik.  
(2) A kitüntetés megvonásáról a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt.  
(3) A Képviselő-testület döntését a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
(4) A „PATVARC TELEPÜLÉSÉRT” elismerő oklevél odaítéléséről, a kitüntetett személyekről és 

szervezetekről a települési önkormányzatnál nyilvántartást kell vezetni. 
 

Záró rendelkezések 
 
9. § 

 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a díszpolgári cím adományozásáról 

szóló 3/1996. (III. 15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
(2) A Képviselő-testület a hatályon kívül helyezett önkormányzati rendelettel adományozott díszpolgári címeket 

érvényben tartja. 
 
 
 
                       /: Bernáth Kornélia :/                            /: dr. Varga Andrea :/ 
                              polgármester                              jegyző 
 
 
 
 
Kihirdetve Patvarc 2018. március 02.                                           /: dr. Varga Andrea :/ 

             jegyző 


