
Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntetésekről

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 1. §. (6) bekezdése alapján, a 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a helyi kitüntetések alapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

Tápiószele Város Díszpolgára

1. §. (1) Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy 
legkiválóbb  –  helyben  élő  -  polgárai  tevékenységét  méltóképpen  elismerje, 
személyüket  és  tevékenységüket  példaként  állítsa  a  jelen  és  az  utókor  elé, 
„Tápiószele  Város  Díszpolgára”  kitüntető  címet  alapít.  Ezzel  ismerve  el  azon 
személy érdemét, aki városunk:

- fejlődéséért kiemelkedően tevékenykedett,
-  jó  hírét  keltve,  jelentős  eredményt  hozó  tevékenységével,  életművével 

általános elismerést szerzett a településen, település határain túl,
-  életében  maradandó  értéket  teremtő  munkája  és  példamutató  emberi 

magatartása miatt köztiszteletben áll.
(2) A díj adományozása a 12-13. §-ban foglaltak szerint történik.

2. §. (1) A díszpolgár részére oklevél és kb. 8 gramm súlyú aranygyűrű kerül átadásra. 
(2) A gyűrűbe bevésésre kerül a díszpolgári cím adományozásának éve.
(3)Az oklevél a következő adatokat tartalmazza:

-  a  cím  adományozójának  megnevezését,  a  cím  adományozásáról  szóló 
határozat számát és keltét, település címerét,

- a díjazott nevét, lakcímét, foglalkozását,
- a cím adományozásának indokát,
- a polgármester aláírását, díszpecsét lenyomatát.

3.§. (1) Tápiószele  Város Díszpolgára viselheti  a díszpolgári  címet,  valamint élvezheti 
azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárt megilletik
(2)  Tápiószele  Város  Díszpolgára  a  Képviselő-testület  és  a  lakosság  tiszteletét  és 
megbecsülését élvezi, ezért

- jogosult a címét aláírásainál feltüntetni,
- az Önkormányzat ünnepi rendezvényeinek meghívott vendége,
- a települést, az Önkormányzatot képviselő delegáció tagjának felkérhető - a 

Képviselő-testület eseti döntése alapján,
- jogosult a képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal részt venni,
- elhalálozása esetén az Önkormányzat saját halottjának tekinti, s - a családdal 

egyetértésben - gondoskodik temettetéséről, valamint síremlékén díszpolgári 
címet jelölő táblát helyezhet el.
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4.§. (1) A Képviselő-testület visszavonhatja a díszpolgári címet attól a személytől, akit 
bűncselekmény  elkövetése  miatt  jogerősen  elítéltek,  vagy  egyéb  –  a  település 
megítélését hátrányosan befolyásoló - magatartásával méltatlanná vált a kitüntető cím 
viselésére.
(2)  A díszpolgári  cím  visszavonására  a  Polgármester  vagy  a  Közművelődési  és 
Ügyrendi Bizottság tehet javaslatot.

Tápiószeléért Emlékérem

5.§. (1) Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy 
méltóképpen  elismerhesse  azon  személynek,  közösségnek  tevékenységét,  akik  a 
társadalmi, szociális, kulturális, gazdasági élet bármely területén tartósan kiemelkedő 
munkát  végeztek  és  ennek  révén  a  település  értékeit,  jóhírét,  ismertségét növelő 
eredményt értek el „Tápiószeléért Emlékérem” kitüntetést alapít.
(2)  „Tápiószeléért  Emlékérem”  adományozása  a  12-13.  §-ban  foglaltak  szerint 
történik.
(3) A „Tápiószeléért Emlékérem” mellé díszoklevél jár. 
(4) A díszoklevél a 2. §. (3) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza. Az emlékérem 
Tápiószele település címerével készül.

Tápiószeléért Emléklap

6. §. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a 
városunk közéletében, az Önkormányzat által alapított intézmények működésében és 
a település érdekében végzett kiemelkedő és tiszteletre méltó munkát, tevékenységet, 
valamint  e személyeket és cselekedeteiket  méltóképpen elismerhesse –  a település 
elismert polgárainak emléket állítva – „Tápiószeléért Emléklap”-ot alapít.

7. §. (1) Az  emléklap  azon  a  személynek  adományozható,  aki  Tápiószele  Város 
érdekében, a 6. §. szerinti tevékenységet kifejtve, példa értékű és elismerést érdemlő 
emberi magatartást tanúsított tevékenységével.
(2) Az emléklap adományozása a 12-13. §-ban foglaltak szerint történik.
(3) Az emléklappal díszoklevél, valamint tárgyjutalom jár. A díszoklevél a 2. §. (3) 
bekezdés szerinti adatokat tartalmazza.

Verőczey Márton Díj

8. §. A Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy 
városunk  közoktatásában  kiemelkedő  érdemeket  szerzett  személyeket  méltó 
elismerésben  részesíthesse,  valamint  személyüket  és  cselekedeteiket 
megfelelőképpen értékelve, példaként állíthassa a jelen és az utókor elé, - a település 
elismert és köztiszteletben álló pedagógusának emléket állítva – „Verőczey Márton 
Díj”-at alapít.
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9. §. (1) „Verőczey Márton Díj” adományozható annak a városunkban legalább negyed 
évszázadon  keresztül  pedagógus  munkakört  ellátó  személynek,  aki  pedagógiai 
munkájával  vagy  egész  életművével  általános  elismerést  szerzett,  amellyel 
hozzájárult  a  település  hírnevének  öregbítéséhez,  továbbá  példamutató  emberi 
magatartása miatt köztiszteletben áll.
(2) A díj adományozása a 12-13. §-ban foglaltak szerint történik.
(3) A díjjal díszoklevél, valamint tárgyjutalom jár.
(4) A díszoklevél a 2. §. (3) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza. 

Tanulmányi Versenyért Díj

10. §. (1) Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy 
az általános iskolai tanulók tanulmányi versenyen elért, kiemelkedő és példamutató 
eredményét elismerje a „Tanulmányi Versenyért Díj”-at alapít.
(2)  A díj,  azokat  az  általános  iskolai  diákokat  illeti  meg,  akik  az  adott  tanévben, 
személyes részvétellel is járó, országos tanulmányi versenyen I-X. helyezést értek el.
(3) A díj adományozása a 12-13. §-ban foglaltak szerint történik.
(4) A díjjal díszoklevél és tárgyjutalom jár.
(5) A díszoklevél a 2. §. (3) bekezdés szerinti adatokat tartalmazza, a cím 
adományozásáról szóló határozat száma és kelte kivételével.

Vegyes és záró rendelkezések

11. §. (1)  A  „Tápiószele  Város  Díszpolgára”  cím,  a  „Tápiószeléért  Emlékérem”,  a 
„Tápiószeléért Emléklap” és a „Verőczey Márton Díj” adományozására – legfeljebb 
díjanként  egy  -  javaslatot  bármely  választójoggal  és  tápiószelei  lakóhellyel 
rendelkező állampolgár és a településen bejegyzett székhellyel rendelkező társadalmi 
szervezet tehet.  A részletes indokolással  ellátott  javaslatot  a Polgármesterhez lehet 
eljuttatni, a tárgyév január 31-ig.
(2) A „Tanulmányi Versenyért Díj”-ra az általános iskola igazgatója tesz javaslatot, az 
éves osztályozó értekezletet követő öt munkanapon belül.

12. §. (1) Az e rendeletben alapított kitüntetések odaítéléséről – a „Tanulmányi Versenyért 
Díj” kivételével – a Képviselő-testület dönt, a Közművelődési és Ügyrendi Bizottság 
javaslata  alapján.  A  Képviselő-testület  döntését,  indokolással  ellátott  határozat 
formájában  hozza  meg.  A „Tanulmányi  Versenyért  Díj”-ról  a  polgármester  dönt, 
átruházott hatáskörben eljárva.
(2) Évente egy „Tápiószele Város Díszpolgára” cím adományozható.”Tápiószeléért 
Emlékérem”,  „Tápiószeléért  Emléklap”,  „Verőczey  Márton  Díj”  és  „Tanulmányi 
Versenyért Díj” évente több személy részére is adományozható. 
(3) A díjak átadására - a Magyarország nemzeti ünnepe - március 15-e, az 1848 - 
1849-es  forradalom  és  szabadságharc  kezdetének,  a  modern  parlamentáris 
Magyarország  megszületésének  napja  -  alkalmából  rendezett  települési  ünnepség 
keretében  kerül  sor,  kivéve  a  „Tanulmányi  Versenyért  Díj”,  mely  a  tanévzáró 
ünnepélyen kerül átadásra. „Tápiószeléért Emlékérem” és „Tápiószeléért Emléklap” 
más, fontos városi eseményen is átadható. 
(4) A díjazottakról a jegyző nyilvántartást vezet.
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(5) Az e rendelet szerinti díjak adományozásával kapcsolatos költségek előirányzatát 
a  Képviselő-testület  a  polgármesteri  hivatal  éves  költségvetésében  biztosítja.  A 
díjjakkal  járó  díszoklevél  és  tárgyjutalom  –  e  rendelet  szerinti  –  biztosításáról  a 
polgármester gondoskodik.

13. §. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. E rendelet  alapján első alkalommal 
2012. március 15-én kerül  sor  a  díjak átadására,  kivéve  a  Tanulmányi  Versenyért 
Díjat, mely első alkalommal a 2011/2012. tanévben kerül átadásra.
(2)  A  rendelet  kihirdetésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  Tápiószele  Város 
Önkormányzat által alapított díjakról szóló 9/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 
és  a  módosításáról  szóló  3/2011.  (II.  14.)  önkormányzati  rendelet. E  rendeletek 
hatályon kívül helyezése a rendeletek alapján díjazottak elismerését nem érinti. 

Tápiószele, 2012. február 16.

K o v á c s   Ferenc                    T ó t h   Julianna 
polgármester jegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Tápiószele, 2012. február 17.

T ó t h   Julianna
jegyző
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	9. §. 	(1) „Verőczey Márton Díj” adományozható annak a városunkban legalább negyed évszázadon keresztül pedagógus munkakört ellátó személynek, aki pedagógiai munkájával vagy egész életművével általános elismerést szerzett, amellyel hozzájárult a település hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

