T Á J É K O ZTAT Ó
Városi kitüntetések, elismerő címek, díszoklevél
adományozásáról
Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete A „Kerekegyházáért” díj alapításáról
szóló 11/1997. (IV. 25.) sz., a „Kerekegyháza Díszpolgára” cím alapításáról szóló 12/1997. (IV.
25.) sz., valamint a Városi kitüntetések alapításáról szóló 19/2007. (VI. 28.) számú rendeleteivel
elismerő címek alapításáról döntött. A rendeletben foglaltakról az alábbiakban adunk
tájékoztatást:
I. „Kerekegyházáért” kitüntető díj évente egy személy vagy közösség részére adományozható,
aki a város fejlődésének érdekében folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságával,
végzett tevékenységével, kiemelkedő érdemeket szerzett.
 A társadalmi, gazdasági, tudományos életben, a terület- és település fejlesztésben, a
műemlékvédelemben, a környezetvédelemben az ipari, mezőgazdasági,
kereskedelmi, műszaki és egyéb területeken példamutató, kiemelkedő
tevékenységet fejtett ki,
 elméleti, vagy gyakorlati munkájuk révén kiemelkedő módon hozzájárult a
városban a korszerű és eredményes oktatás-nevelés megvalósításához,
 a kulturális élet, a művészetek (zene, tánc, képző- és iparművészet,
építőművészet, fotóművészet, stb.) terén kimagasló színvonalú alkotó
tevékenységet végezett,
 tartósan kiemelkedő gyógyító, megelőző, szociális és karitatív tevékenységet
fejtettek ki, az egészségügyi és szociális ellátás célkitűzéseinek eredményes
megvalósításához hozzájárult,
 az ifjúság-politikai feladatok végrehajtásában, a testnevelési és sportmozgalom
szervezésében, fejlesztésében és feltételei megteremtésében kiemelkedő
érdemeket szerezett,
 a városi önkormányzatnál kiváló közigazgatási munkát végző képviselőnek és
köztisztviselőnek, valamint
 átfogó életmű elismeréseként.
A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek:
 a város érdekképviseleti szervei,
 szakmai szervezetek, szakszövetségek,
 alapítványok kuratóriumai,
 polgármester, alpolgármester, települési képviselők.
 az önkormányzat állandó bizottságai.
A javaslatokat legkésőbb. május 31-ig kell a polgármesternek címezve a Polgármesteri Hivatalba
megküldeni.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
- a jelölt életútjának bemutatását, munkásságát és
- az adományozásra irányuló határozati javaslatot.
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A jutalmazottat az adományozást igazoló „Kerekegyházáért” feliratú emlékplakett és ezt igazoló,
a kiemelkedő tevékenységet is kifejező oklevél, továbbá a díj adományozásának emlékére
szolgáló női vagy férfi változatban elkészített arany pecsétgyűrű illeti meg.
II. „Kerekegyháza Város díszpolgára” cím
A Képviselő-testület díszpolgári cím adományozásával ismerheti el egy magyar és egy külföldi
állampolgárságú személy
a.) érdemeit, akik Kerekegyháza város szellemi, anyagi gyarapodásáért példaértékűen
dolgoztak, a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a művészetek, a
gyógyítás, az oktatás-nevelés területein maradandó alkotó munkájukkal
elősegítették a település fejlődését, polgárainak boldogulását,
b.) érdemeit, akik a város nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése és egyéb
külkapcsolatainak gazdagítása terén kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel
hozzájárultak településünk hírnevének, tekintélyének növeléséhez.
A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek:
 város érdekképviseleti szervei,
 szakmai szervezetek, szakszövetségek,
 alapítványok kuratóriumai,
 polgármester, alpolgármester, települési képviselők,
 önkormányzat állandó bizottságai.
A javaslatokat legkésőbb május 31-ig kell a polgármesternek címezve a Polgármesteri Hivatalba
megküldeni.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
- a jelölt életútját, munkásságát és
- az adományozásra irányuló határozati javaslatot.
A díszpolgári címben részesítettnek a Polgármester a település címerével ékesített diplomát és az
adományozásról szóló igazolást ad át. A díszpolgári címmel kitüntetett személyt megilleti a cím
adományozásának emlékére szolgáló női vagy férfi változatban elkészített arany pecsétgyűrű.
III. Városi kitüntetések: „Kerekegyháza Közművelődéséért Díj” és a „Kerekegyháza Sportjáért
Díj”.
A „Kerekegyháza Közművelődéséért Díj” évente egy személy részére vagy munkacsoportnak
adományozható
- az önkormányzat közművelődési, közgyűjteményi, művészeti intézményei azon
munkatársa elismerésére, aki kiemelkedő eredményt ért el a művészi és közízlés
fejlesztésében,
- a kultúra és közművelődés érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végző
polgárok elismerésére,
- az egyes népművészeti ágakban kiemelkedő teljesítményt elért alkotó- és előadóművészek
elismerésére,
- azok elismerésére, akik tevékenységükkel példamutatóan hozzájárultak az értékálló helyi
közösségi hagyományok és értékek megőrzéséhez, ápolásához, nemzedékek közötti
átörökítéséhez,
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- kiemelkedő írói, újságírói tevékenység elismerésére.
A „Kerekegyháza Sportjáért Díj” évente egy személy vagy munkacsoport részére
adományozható
- a testnevelés és sport népszerűsítésében, a diáksportnak, illetve az ifjúság testedzésének,
valamint a szabadidősportnak a szervezésében huzamos időn át kifejtett eredményes
tevékenységéért,
- a verseny- és élsportban kiemelkedő sportteljesítményt, illetve országos vagy nemzetközi
eredményt elért kerekegyházi sportolók és a felkészítésükben közreműködő
sportszakemberek elismeréseként,
- a testnevelési és sportélet fejlesztése érdekében a városi sportéletben nyújtott kiemelkedő
teljesítményért, illetve hosszú időn át kifejtett eredményes munkásság elismeréseként,
- a városi sportlétesítmények fenntartásában és fejlesztésében kimagasló szakmai és
sportmecénási tevékenység elismeréseként.
A díjjal kitüntetendő személyre, csoportra javaslatot tehetnek:
- a képviselő-testület tagjai,
- a díjjal elismerhető tevékenység körében működő kerekegyházi intézmények vezetői,
- közalkalmazotti munkáltatók,
- szakmai és tudományos szervezetek, kamarák,
- egyéb társadalmi szervezetek (bejegyzett egyesületek, alapítványok, stb.).
A javaslatot legkésőbb május 31. napig kell a polgármesternek címezve a Polgármesteri
Hivatalba megküldeni.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
- a javasolt személy személyi adatait – név, születési idő, lakcím, munkahely, beosztás –
- részletes indoklást.
A kitüntetés az adományozást igazoló emléklapból és nettó 40.000,- Ft összegű pénzjutalomból
vagy ennek megfelelő értékű tárgyjutalomból áll.
IV. Elismerő címek: „Az Év Kerekegyházi Vállalkozója”, „Az Év Kerekegyházi
Közalkalmazottja”, „Az Év Kerekegyházi Köztisztviselője”, „Az Év Kerekegyházi Tűzoltója”,
„Az Év Kerekegyházi Embere”.
„Az Év Kerekegyházi Vállalkozója” elismerő cím egy fő olyan személy részére adományozható,
aki
- legalább 5 éve sikeres vállalkozást folytat, amely hozzájárul a város gazdaságának
fejlesztéséhez, gazdasági érdekeinek előmozdításához, ismertségének növeléséhez,
valamint munkahelyek teremtéséhez,
- a közterheket maradéktalanul megfizette, és
- köztiszteletben álló személyiség.
A kitüntető díjban csak működő vállalkozás részesülhet, posztumusz kitüntető díj
adományozására nincs lehetőség.
„Az Év Kerekegyházi Közalkalmazottja” elismerő cím egy fő olyan személynek adományozható,
aki
- legalább 5 éve az önkormányzat valamelyik intézményében dolgozik,
- tartósan kiemelkedő munkát végez,
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- a közösségi munkában aktívan részt vesz.
A képviselő-testület döntése értelmében az elismerő címmel járó oklevélen kiemelésre,
feltüntetésre kerül, hogy „Az Év Kerekegyházi Közalkalmazottja” hivatásának, munkakörének
megfelelően „Az Év Kerekegyházi Pedagógusa / Óvónője / Védőnője / Laborosa /
Tanyagondnoka / Mezőőre / Családgondozója / stb”.
„Az Év Kerekegyházi Köztisztviselője” elismerő cím egy fő olyan személy részére
adományozható, aki
- legalább 5 éve Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatalának köztisztviselője, és az
adományozás évét megelőző évben, a közigazgatás területén olyan kimagasló
tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a Polgármesteri Hivatal feladatellátása
színvonalának emeléséhez és a közügyek intézéséhez, és
- munkáját jogszerűen, példamutató szorgalommal, közmegelégedésre végzi.
„Az Év Kerekegyházi Tűzoltója” elismerő cím egy fő olyan személynek adományozható, aki
- hivatásos vagy alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott állományban a
Kerekegyházi Tűzoltó Köztestületnél teljesít szolgálatot, és
- az adományozás évét megelőző évben a tűzoltás, kárelhárítás, tűzmegelőzés területén
olyan kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a város közbiztonságának
javításához, a tűzesetek számának csökkentéséhez.
„Az Év Kerekegyházi Embere” elismerő cím egy fő olyan személynek adományozható, aki
- az adományozás évében kiemelkedő társadalmi, közéleti, művészeti, művelődési,
közegészségügyi vagy gazdasági tevékenységével a város fejlődése érdekében a
legeredményesebb munkát végezte, és
- tevékenységével hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá
- maradandó értéket teremtő munkája és példamutató emberi magatartása miatt egyébként
köztiszteletben áll.
Az elismerő címek adományozására javaslatot tehet:
- bármely társadalmi, gazdasági szervezet, alapítvány, magánszemély, képviselő-testület
tagja (képviselő) továbbá
- „Az Év Kerekegyházi Közalkalmazottja” elismerő cím esetében a város közintézményei,
- „ Az Év Kerekegyházi Köztisztviselője” elismerő cím esetében a polgármester, a jegyző,
- „Az Év Kerekegyházi Embere” elismerő cím esetében a jegyző, a város közintézményei.
A javaslatot legkésőbb május 31. napig kell a polgármesternek címezve a Polgármesteri
Hivatalba megküldeni.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
- a javaslattevő nevét,
- a javasolt személy nevét,
- az elismerő cím adományozását megalapozó tényeket.
Az elismerő cím adományozásával egyidejűleg a kitüntetett díszes kivitelű oklevelet és nettó
40.000,- Ft összegű pénzjutalmat vagy ennek megfelelő értékű tárgyjutalmat kap.
V. A Díszoklevelet a rendelet szerint a Képviselő-testület azon nyugdíjas pedagógusoknak adja át,
akik 50, 60, 65 illetve 70 évvel ezelőtt szerezték diplomájukat, legalább 30 évet tanítottak és
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ebből legkevesebb 15 évet Kerekegyházán.
A díszoklevél adományozásának további feltétele:
- eredményes munkavégzés és
- közmegbecsülésre méltó magatartás.
Különös méltánylást érdemlő esetben akkor is adományozható díszoklevél, ha a pedagógus
tevékenységének időtartama kevesebb, mint 30 év, de legalább a 20 évet eléri.
Fenti feltételek teljesülése esetén az alábbi díszoklevelek adományozhatók:
- arany díszoklevél annak, aki oklevelét 50 éve
- gyémánt díszoklevél annak, aki oklevelét 60 éve
- vas díszoklevél annak, aki oklevelét 65 éve
- rubin díszoklevél annak, aki oklevelét 70 éve szerezte.
A rendelet kimondja, hogy a díszoklevél posztumusz elismerésként nem adományozható.
Az adományozás előkészítése az érintett személy jelentkezése, valamint javaslattétel alapján
történik.
Az adományozásra javaslatot tehetnek:
- a kerekegyházi nyugdíjas pedagógus volt munkáltatója,
- a képviselők,
- bármely társadalmi, gazdasági szervezet, alapítvány, magánszemély.
A díszoklevél adományozására vonatkozó javaslatot, kérelmet május 31. napig kell a
Polgármesteri Hivatal Titkárságára benyújtani. A benyújtási határidő elmulasztása – az adott
naptári évben – jogvesztő.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
- a javaslattevő nevét,
- a javasolt személy nevét, lakcímét, a díszoklevél adományozását megalapozó tényeket.
A kérelemhez pedig mellékelni kell:
- az oklevél másolatát,
- a szolgálati idő igazolását és
- rövid szakmai életrajzot.
A díszoklevelet az a felsőoktatási intézmény állítja ki, ahol a kérelmező az oklevelet szerezte.
A díjak, a kitüntetések, a díszoklevél adományozásáról a Képviselő-testület dönt.
A díjakat, kitüntetéseket, díszoklevelet az alkalomnak megfelelő ünnepélyes keretek között a
polgármester nyilvánosan az Augusztus 20-i ünnepségen adja át.
Vincze Miklós
jegyző
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