Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. Az önkormányzati elismerések
1.§
(1) Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a feladatkörével összefüggő
egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismerésére
a) Balatonboglár Város Díszpolgára cím elismerést;
b) Pro Urbe Balatonboglár Emlékérem elismerést;
c) a Pro Urbe Balatonboglár Emlékérem elismerés tagozataként Pro parte urbis
Jankovich coloniae Balatonboglár elismerést;
d) Művelődési Díj elismerést;
e) Pedagógiai Díj elismerést;
f) Sport Díj elismerést;

g) Közszolgálati Díj elismerést
h) Elismerő Oklevél elismerést

i) Pro parte urbis Szőlőskislak coloniae Balatonboglár elismerést

alapít.1

2.§

(1) A Balatonboglár Város Díszpolgára cím elismerés adományozása oklevéllel és
emlékgyűrűvel történik.
(2) A Pro Urbe Balatonboglár Emlékérem elismerés adományozása oklevéllel és Pro Urbe
Balatonboglár emlékéremmel történik.
(3) A Pro parte urbis Jankovich coloniae Balatonboglár elismerés adományozása Pro parte
urbis Jankovich coloniae Balatonboglár emlékéremmel történik.
(4) A Művelődési Díj elismerés, a Pedagógiai Díj elismerés, a Sport Díj elismerés és a
Közszolgálati Díj elismerés adományozása oklevéllel és Balatonboglárért emlékplakettel
történik.
(5) Az Elismerő Oklevél adományozása oklevéllel történik.
2. Az adományozással járó tárgyi elismerések leírása
3.§
(1) Az oklevél díszítő motívumai a település korábbi – két világháború közötti –
szecessziós oklevelének részleteit jelenítik meg, a város színes címerével az oklevél bal alsó
sarkában. Az A/4 méretű oklevélen az „oklevél” felirat arany és fekete betűi modern
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tipográfiai megoldással készülnek. Az oklevél szöveg nélküli képét az 1. melléklet
tartalmazza.
(2) Az oklevél tartalma: „Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
nagyrabecsülése és mély tisztelete jeléül ………………………………. (név, asszonynak,
úrnak) a városért végzett kiemelkedő munkásságát elismerve a ………………. számú
határozatával a ……………………. elismerést adományozza. Balatonboglár, ...............
(keltezés) A város tisztelgő polgárai és képviselő-testülete nevében: …………………………..
Polgármester (a polgármester aláírása és a Képviselő-testület hivatalos bélyegzőjének
lenyomata).”
(3) Az emlékgyűrű ovális alakú pecsétgyűrű, amelynek pecsétfelülete a város domborművű
címerét jeleníti meg a heraldika szabályai szerint. A címert a városhoz való tartozást
szimbolizáló gyökérmotívumok kísérik két oldalon, amelyek a gyűrű oldalán is folytatódnak.
A gyűrű művészi kivitelű, anyaga 20 gramm 18 karátos arany.
(4) A Pro Urbe Balatonboglár emlékérem 10 cm átmérőjű, 0,5 cm átlagos vastagságú
művészi kivitelű kör alakú bronz érem. Előlapján a város jellegére utaló motívumok - a
kompozíció hátterében a boglári Várdomb és Temetődomb megjelenítése; az előtérben lehajló
fűz, vitorlás és a Balaton hullámai - láthatók. Az emlékérem hátlapjának közepén a város
domborművű címere látható a heraldika szabályai szerint jelzett színekkel, köríve mentén a
címer felett a „PRO URBE” felirat, a címer alatt a „BALATONBOGLÁR” felirat látható. A
Pro Urbe Balatonboglár emlékérem képét a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A Pro parte urbis Jankovich coloniae Balatonboglár emlékérem 10 cm átmérőjű, átlag
0,5 cm vastagságú bronzból készült kör alakú érem. Előlapján Balatonboglár település
Jankovich Üdülőtelep településrész jellegére utaló motívumok – a kompozíció hátterében
felhő felett előbújó Nap alatt a boglári Várdomb és Temetődomb megjelenítése; előtere alsó
részében a Balaton hullámai; előtere jobb felén a hullámok felett a Jankovich-telepi kápolna
Madonna szobrának képe - látható. Az emlékérem hátlapjának közepén a város domborművű
címere; felső, belső köríve mentén a címer felett a „BALATONBOGLÁR” felirat, a külső
köríve mentén a címer függőleges tengelye vonalában levő ponttól kiinduló, körbefutó „PRO
PARTE URBIS JANKOVICH COLONIAE” felirat látható. A Pro parte urbis Jankovich
coloniae Balatonboglár emlékérem képét a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A Balatonboglárért emlékplakett művészi kivitelű, 8 cm átmérőjű, átlag 0,5 cm
vastagságú bronzból készült kör alakú érem, amelynek előlapján nap-páva szimbólum, alsó
köríve mentén a „BALATONBOGLÁR-ÉRT” felirat, hátlapjának köríve mentén „AZ
AKARAT ÉS TETT ELISMERÉSÉÜL” felirat látható. Az emlékplakett képét a 4. melléklet
tartalmazza.
3. A Balatonboglár Város Díszpolgára cím elismerés
4.§
(1) A Balatonboglár Város Díszpolgára cím elismerés Balatonboglár település fejlődésének
elősegítésében, a település érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek
gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére szolgál.
(2) Balatonboglár Város Díszpolgára cím elismerés adományozható annak a magyar vagy
külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész
életművével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban
olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírének öregbítéséhez,
továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
(3) A Balatonboglár Város Díszpolgára cím elismerésben részesülő személyt az elismerés
mellett nettó 200.000 Ft pénzjutalom illeti meg.
(4) Balatonboglár Város Díszpolgára
a) tanácskozási joggal vehet részt a Képviselő-testület ülésein;
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b) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és lehetőség szerint
ezeken megkülönböztetett hely illeti meg;
c) díjtalanul látogathatja az önkormányzati intézmények által szervezett
rendezvényeket;
d) elhalálozása esetén – családja beleegyezésével - az önkormányzat saját halottjának
tekinti, és amennyiben temetésére Balatonbogláron kerül sor, ingyenes dísz sírhelyet
biztosít számára.
4. A Pro Urbe Balatonboglár Emlékérem elismerés
5.§
(1) A Pro Urbe Balatonboglár Emlékérem elismerés Balatonboglár település érdekében tett
kiemelkedő, különleges érdemek, kimagasló életművek, hazai és nemzetközi téren szerzett
jelentős értékek elismerésére szolgál.
(2) Pro Urbe Balatonboglár Emlékérem elismerés adományozható azoknak a
személyeknek, közösségeknek, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek
a város fejlesztésében, a társadalmi, egészségügyi és szociális, kulturális sport- és gazdasági
élet valamely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, ennek révén a város
értékeit növelő maradandó eredményeket értek el.
(3) A Pro Urbe Balatonboglár Emlékérem elismerés kivételesen adományozható azoknak a
külföldi állampolgároknak, jogi személyeknek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezeteknek is, akik illetve amelyek a város nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében
kiemelkedő érdemeket szereztek.
(4) A Pro Urbe Balatonboglár Emlékérem elismerésben részesülő személyt illetve
szervezetet az elismerés mellett - magyar állampolgár esetén nettó 100.000 Ft pénzjutalom,
külföldi állampolgár esetén 100.000 Ft értékű tárgyjutalom – illeti meg.
5. A Pro parte urbis Jankovich coloniae Balatonboglár elismerés
6.§
(1) A Pro parte urbis Jankovich coloniae Balatonboglár elismerés Balatonboglár település
Jankovich Üdülőtelep településrész érdekében tett kiemelkedő, különleges érdemek
elismerésére szolgál.
(2) Pro parte urbis Jankovich coloniae Balatonboglár elismerés adományozható azoknak a
személyeknek, akik Balatonboglár Jankovich Üdülőtelep településrészért kiemelkedő és
eredményes munkát végeznek, érdemeket szereznek, a településrész fejlődése érdekében
aktívan tevékenykednek.
(3) A Pro parte urbis Jankovich coloniae Balatonboglár elismerésben részesülő személyt az
elismerés mellett nettó 50.000 Ft pénzjutalom illeti meg.
6. A Művelődési Díj elismerés
7.§
(1) A Művelődési Díj elismerés a településen a művészet és a művelődés fellendítése terén
szerzett kimagasló érdemek elismerésére szolgál.
(2) Művelődési Díj elismerés adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek,
akik, illetve amelyek kiemelkedő eredményt értek el a művelődési munka irányításában, az
ifjúság művelődéséért végzett munkában, a művelődés formáinak és módszereinek
megújításában, kitűntek a közéletben való részvételükkel, jelentős tudományos vagy
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művészeti tevékenységet folytatnak, társadalmi aktivitásuk, továbbá magatartásuk, közösségi
és magánéletük példamutató.
(3) A Művelődési Díj elismerésben részesülő személyt illetve közösséget az elismerés
mellett nettó 50.000 Ft pénzjutalom illeti meg.
7. A Pedagógiai Díj elismerés
8.§
(1) A Pedagógiai Díj elismerés a településen a tudomány és az oktatás fellendítése terén
szerzett kimagasló érdemek elismerésére szolgál.
(2) Pedagógiai Díj elismerés adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek,
akik, illetve amelyek kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai oktató-nevelő
munkában, a tehetséggondozás és készségfejlesztés területén, magas fokú pedagógiai szakmai
felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek
kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi
és magánéletben.
(3) A Pedagógiai Díj elismerésben részesülő személyt illetve közösséget az elismerés
mellett nettó 50.000 Ft pénzjutalom illeti meg.
8. A Sport Díj elismerés
9.§
(1) A Sport Díj elismerés a településen a sport népszerűsítése, a sporttal kapcsolatos
nevelőtevékenység és a sporttevékenység terén elért egyéni vagy közösségi eredmények
elismerésére szolgál.
(2) Sport Díj elismerés adományozható a város érdekében kifejtett kiemelkedő
sportmunkáért vagy országos és nemzetközi sportteljesítményért azoknak az egyéneknek és
közösségeknek, akik, amelyek a mérhető teljesítmény vagy sportszervező munka mellett
magatartásukkal és életmódjukkal is példaként állíthatók a város elé.
(3) A Sport Díj elismerésben részesülő személyt illetve közösséget az elismerés mellett
nettó 50.000 Ft pénzjutalom illeti meg.
9. A Közszolgálati Díj elismerés
10.§
(1) A Közszolgálati Díj elismerés a helyi közösség érdekében tett kiemelkedő, különleges
érdemek elismerésére szolgál.
(2) Közszolgálati Díj elismerés adományozható azoknak a személyeknek és
közösségeknek, aki, illetve amelyek a város közéletében, a helyi közösség szolgálatában
kiemelkedő munkát végeztek vagy valamely jelentős szellemi alkotással, példamutató
tevékenységgel járultak hozzá a szolgáltatás színvonalának emeléséhez.
(3) A Közszolgálati Díj elismerésben részesülő személyt illetve közösséget az elismerés
mellett nettó 50.000 Ft pénzjutalom illeti meg.
11.§
(1) Az Elismerő Oklevél elismerés Balatonboglár település hírnevét növelő
kiemelkedő egyéni és közösségi teljesítmény elismerésére szolgál.

(2) Elismerő Oklevél elismerés adományozható azoknak balatonboglári lakos, vagy
balatonboglári szervezetben tevékenykedő személyeknek és Balatonbogláron
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működő közösségeknek, aki, illetve amelyek olyan kiemelkedő egyéni vagy
közösségi eredményt érnek el, amely Balatonboglár település hírnevét növeli.

(3) Az Elismerő Oklevél elismerésben részesülő személyt, illetve közösséget az
oklevél mellett egyéb juttatás nem illeti meg.
10. Az elismerések adományozásának rendje
12.§
(1) Az önkormányzati elismerések adományozására a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel
a) a Képviselő-testület tagja;
b) a Képviselő-testület bizottsága;
c) a Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat testülete;
d) a településen működő egyesület vezetője;
e) a településen működő társadalmi szervezet vezetője;
f) bármely önkormányzati intézmény vezetője
indokolással ellátott javaslatot tehet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül
1. a Pro parte urbis Jankovich colonieae Balatonboglár elismerés adományozására
a) a Jankovich Üdülőegyesület vezetősége;
b) a településen működő egyház vezető testülete;
c) a Jankovich Üdülőtelepi Településrészen lakó választópolgár
2. a Művelődési Díj elismerés, a Pedagógiai Díj elismerés, a Sport Díj elismerés és a
Közszolgálati Díj elismerés adományozására
a) a településen működő sportszervezetek, sportegyesületek vezető szerve;
b) a Jankovich Üdülőtelepi Településrészi Önkormányzat tagja.
3. a Közszolgálati Díj elismerés adományozására
a) köztisztviselőre vonatkozóan a jegyző;
b) közalkalmazottra vonatkozóan a közalkalmazottat foglalkoztató intézményvezető
is indokolással ellátott javaslatot tehet.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott javaslatot tárgyév a döntést hozó képviselőtestületi ülést megelőzően hét nappal van lehetőség leadni a javaslatokat a
kitüntető díjakra. napjáig kell megküldeni a polgármester részére.2

(4) Elismerő Oklevél elismerés adományozására a javaslatot az elismerésre okot adó
körülmény bekövetkezését követő 30 napon belül kell megküldeni a polgármester részére.
13.§
(1) A képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdés a)-g) pontjában meghatározott elismerések
adományozásáról az áprilisi ülésén, az 1.§ (1) bekezdés h) pontjában meghatározott elismerés
adományozásáról az elismerés adományozására érkezett javaslat polgármesternek történő
megküldését követően kitűzött ülésén dönt.
(2) Évente
a) Balatonboglár Város Díszpolgára cím elismerésből legfeljebb egy;
b) Pro Urbe Balatonboglár Emlékérem elismerésből legfeljebb kettő egy;
c) a Pro Urbe Balatonboglár Emlékérem elismerés tagozataként Pro parte urbis
Jankovich coloniae Balatonboglár elismerésből legfeljebb egy;
2
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d) Művelődési Díj elismerésből legfeljebb kettő;
e) Pedagógiai Díj elismerésből legfeljebb kettő;
f) Sport Díj elismerésből legfeljebb kettő;

g) Közszolgálati Díj elismerésből legfeljebb kettő;
h) Elismerő Oklevél elismerésből legfeljebb öt

adományozható rendes eljárásban.

(3) Amennyiben valamely elismerés adományozására vonatkozó eljárás eredménytelenül
zárul, megismételt eljárásra nem kerül sor. Ez esetben annak az elismerésnek az
adományozására a tárgyévben nem kerül sor, amelyre vonatkozóan az adományozási eljárás
nem vezetett eredményre.
(4) Kiemelkedő esemény vagy évforduló alkalmával különleges eljárás keretében
Balatonboglár Város Díszpolgára cím elismerés, vagy Pro Urbe Balatonboglár Emlékérem
elismerés adományozható az (1) bekezdésben meghatározott időponttól eltérően is.
(5) Különleges eljárás kezdeményezésére
a) a Képviselő-testület tagja;
b) a Képviselő-testület bizottsága
indokolással ellátott javaslatot tehet. A javaslat a képviselő-testület ülésén szóban is
előterjeszthető.
(6) Az évente adományozott elismerések száma különleges eljárás során adományozott
elismerés esetén a (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott mennyiséget a különleges
eljárás során adományozott mennyiséggel meghaladhatja.
(7) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz elismerés is
adományozható. Az elismerés átvételére ebben az esetben közeli hozzátartozó a jogosult.
14.§
(1) A Pro parte urbis Jankovich coloniae Balatonboglár elismerés és az Elismerő Oklevél
elismeréskivételével az elismeréseket a Balatonboglár Napjához kötődő ünnepi képviselőtestületi ülésen a polgármester adja át.
(2) A Pro parte urbis Jankovich coloniae Balatonboglár elismerést a Jankovich üdülőtelepi
fórumon a polgármester adja át.
(3) Az Elismerő Oklevél elismerést a Képviselő-testület adományozásról döntő ülését
követő ülésén napirend előtt - kivételes esetben a Balatonboglár Napjához kötődő ünnepi
képviselő-testületi ülésen - a polgármester adja át. Erre az ülésre az elismerésben részesített
személyt vagy közösség képviselőjét meg kell hívni.
(4) A Művelődési Díj elismerés, a Pedagógiai Díj elismerés, a Sport Díj elismerés és a
Közszolgálati Díj elismerés megosztva is adományozható. Ebben az esetben az
adományozottak mindegyikét oklevél és emlékplakett, valamint a pénzjutalom arányos része
illeti meg.
(5) Az elismerések odaítélésével járó előkészítő, szervező, ügykezelési feladatokat a
jegyző látja el.
(6) A pénzjutalom és az adományozással járó egyéb költségek fedezetét az önkormányzat a
költségvetésében biztosítja.
(7) Az elismerésben részesítettekről a jegyző nyilvántartást vezet.
(8) Az elismerés adományozásának tényét a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
11. Az elismerések visszavonása
15.§
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(1) Az elismerés időbeli korlát nélkül visszavonható, ha az elismerésben részesített arra
érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen az elismerésre az, akinek, amely szervezetnek a tevékenysége, illetve
közéleti szereplése Balatonboglár város megítélését súlyosan és hátrányosan befolyásolja,
vagy a Közszolgálati Díj elismerésben részesített személy esetén vele szemben
hivatalvesztést, illetve elbocsátást kimondó jogerős fegyelmi büntetést szabtak ki.
(3) Érdemtelenné válás miatt vissza kell vonni az elismerést attól a személytől, akit a
bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott, vagy szándékosan elkövetett
bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt.
(4) A visszavonást ugyanazon szervek és személyek kezdeményezhetik, akik az
adományozásra javaslatot tehetnek.
(5) Az elismerés visszavonásáról a képviselő-testület legkésőbb a kezdeményezés
benyújtását követő második ülésén dönt.

(6) Az elismerés visszavonásának tényét a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
12. Záró rendelkezések
16.§
(1) E rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti

a) Balatonboglár Város Önkormányzata 12/2000. (V.2.) sz. rendelete Balatonboglár
Város Díszpolgára cím, valamint a Pro Urbe Balatonboglár Emlékérem
alapításáról és adományozásának rendjéről;
b) Balatonboglár Város Önkormányzat 13/2000. (V.2.) számú rendelete Kitüntető
díjak alapításáról és adományozásának rendjéről.

Mészáros Miklós
polgármester

Feikusné Horváth Erzsébet
jegyző

Kihirdetve: Balatonboglár, 2012. május 14.
Feikusné Horváth Erzsébet
jegyző

