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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 

2011. évi CCII. törvény alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a feladatkörével 

összefüggő, egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismerésére kitüntető címet, 

díjat, oklevelet, plakettet vagy más elismerést alapíthat és adományozhat. A törvény 24. § (9) 

bekezdése felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletben 

szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben 

részesíthető személyek körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés 

leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, 

továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék esetében annak időtartamát. 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított, az önkormányzati 

kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 47/2010. (XI. 30.) önkormányzati 

rendeletében 15 kitüntetést alapított a város érdekeinek előmozdításában, fejlődésének 

elősegítésében kimagasló, példamutató tevékenységet kifejtő állampolgárok, közösségek 

munkájának, a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény, vagy 

huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő életmű elismeréseként. 

 

Javasolom a kitüntető címek és díjak bővítését az alábbiak szerint: 

 

7/E. „Semmelweis” Díj 

 

17/E.§ (1) A „Semmelweis” Díj kitüntetés annak a várpalotai egészségügy területén 

tevékenykedő személynek adományozható, aki huzamos időn keresztül, önzetlenül, magas 

színvonalú szakmai munkájával elősegíti a lakosság egészségi állapotával kapcsolatos 

gyógyító-megelőző tevékenységet. 

(2) A kitüntetés adományozását bárki kezdeményezheti, aki a kitüntetésre való érdemességet 

javaslatában indokolni tudja. A javaslat benyújtásának határideje minden év május 31. napja. 

(3) A kitüntetésről a Képviselő-testület a 2.§ (3) bekezdés szabályai szerint dönt. 

(4) A „Semmelweis” Díj kitüntetést a polgármester adja át a Semmelweis Nap alkalmával 

megrendezendő városi ünnepségen. 

(5) A „Semmelweis” Díj kitüntetésből évente 1 db adományozható. 

(6) A kitüntetés formája oklevél és kristálytál, melynek leírását a 17. melléklet tartalmazza. 

(7) A kitüntetéssel bruttó 60.000,- Ft összegű pénzjutalom jár. 

 

7/F. „Vadász Olga” Díj 

 

17/F.§ (1) A „Vadász Olga” Díj kitüntetés az óvodai oktatás- nevelés területén kimagasló 

szakmai tevékenység elismeréseként adományozható. 

(2) A kitüntetés adományozását oktatási-nevelési intézmények vezetői, testületei 

kezdeményezhetik. A javaslat benyújtásának határideje minden év április 30. napja. 

(3) A kitüntetésről a Képviselő-testület a 2.§ (3) bekezdés szabályai szerint dönt. 

(4) A „Vadász Olga” Díj kitüntetést a polgármester adja át a Pedagógusnap alkalmával 

megrendezendő városi ünnepségen.  

 (5) A „Vadász Olga” Díj kitüntetésből évente 1 db adományozható. 

(6) A kitüntetés formája oklevél, amelynek leírását a 18. melléklet tartalmazza. 

(7) A kitüntetéssel bruttó 60.000,- Ft összegű pénzjutalom jár. 

 

 



7/G. „Csiszár Mária Zsuzsanna” Díj 

 

17/G.§ (1) A „Csiszár Mária Zsuzsanna” Díj kitüntetés az általános iskolai oktatás- nevelés 

területén kimagasló szakmai tevékenység elismeréseként adományozható. 

(2) A kitüntetés adományozását oktatási-nevelési intézmények vezetői, testületei 

kezdeményezhetik. A javaslat benyújtásának határideje minden év április 30. napja. 

(3) A kitüntetésről a Képviselő-testület a 2.§ (3) bekezdés szabályai szerint dönt. 

(4) A „Csiszár Mária Zsuzsanna” Díj kitüntetést a polgármester adja át a Pedagógusnap 

alkalmával megrendezendő városi ünnepségen.  

 (5) A „Csiszár Mária Zsuzsanna” Díj kitüntetésből évente 1 db adományozható. 

(6) A kitüntetés formája oklevél, amelynek leírását a 19. melléklet tartalmazza. 

(7) A kitüntetéssel bruttó 60.000,- Ft összegű pénzjutalom jár. 

 

7/H. „Winkler Márton” Díj 

 

17/H.§ (1) A „Winkler Márton” Díj kitüntetés a középiskolai oktatás- nevelés területén 

kimagasló szakmai tevékenység elismeréseként adományozható. 

(2) A kitüntetés adományozását oktatási-nevelési intézmények vezetői, testületei 

kezdeményezhetik. A javaslat benyújtásának határideje minden év április 30. napja. 

(3) A kitüntetésről a Képviselő-testület a 2.§ (3) bekezdés szabályai szerint dönt. 

(4) A „Winkler Márton” Díj kitüntetést a polgármester adja át a Pedagógusnap alkalmával 

megrendezendő városi ünnepségen.  

(5) A „Winkler Márton” Díj kitüntetésből évente 1 db adományozható. 

(6) A kitüntetés formája oklevél, amelynek leírását a 20. melléklet tartalmazza. 

(7) A kitüntetéssel bruttó 60.000,- Ft összegű pénzjutalom jár. 

 

7/I. „Molnár Mária” Díj 

 

17/I.§ (1) A „Molnár Mária” Díj kitüntetés annak a szociális területen tevékenykedő 

személynek adományozható, aki példamutató hivatástudattal, magas színvonalú szakmai 

munkájával segíti a szociálisan rászorult emberek, csoportok életminőségét, mindennapi 

életét. 

(2) A kitüntetés adományozását bárki kezdeményezheti, aki a kitüntetésre való érdemességet 

javaslatában indokolni tudja. A javaslat benyújtásának határideje minden év szeptember 30. 

napja. 

(3) A kitüntetésről a Képviselő-testület a 2.§ (3) bekezdés szabályai szerint dönt. 

(4) A „Molnár Mária” Díj kitüntetést a polgármester adja át a Szociális Munka Napja 

alkalmával megrendezendő városi ünnepségen.  

 (5) A „Molnár Mária” Díj kitüntetésből évente 1 db adományozható. 

(6) A kitüntetés formája oklevél, amelynek leírását a 21. melléklet tartalmazza. 

(7) A kitüntetéssel bruttó 60.000,- Ft összegű pénzjutalom jár. 

 

7/J. „Életút” Díj 

 

17/J.§ (1) Az „Életút” Díj kitüntetés annak a várpalotai lakóhelyű magánszemélynek 

adományozható, aki huzamos időn keresztül, önzetlenül, kimagasló szorgalommal 

tevékenykedik a helyi közösség egésze, vagy egyes tagjai számára. 

(2) A kitüntetés adományozását bárki kezdeményezheti, aki a kitüntetésre való érdemességet 

javaslatában indokolni tudja. A javaslat benyújtásának határideje minden év augusztus 31. 

napja. 



(3) A kitüntetésről a Képviselő-testület a 2.§ (3) bekezdés szabályai szerint dönt. 

(4) Az „Életút” Díj kitüntetést a polgármester adja át az Idősek Napi ünnepségen. 

(5) Az „Életút” Díj kitüntetésből évente 1 db adományozható. 

(6) A kitüntetés formája oklevél, amelynek leírását a 22. melléklet tartalmazza. 

(7) A kitüntetéssel bruttó 60.000,- Ft összegű pénzjutalom jár. 

 

7/K. ,,Év csapata” Díj 

17/K.§(1) Az „Év csapata” Díj adományozható annak a városi csapatnak, amely a tárgyévben 

kiemelkedő sport eredményt ért el. 

(2) A kitüntetés adományozását bárki kezdeményezheti, aki a kitüntetésre való érdemességet 

javaslatában indokolni tudja. A javaslat benyújtásának határideje, minden év december 5. 

(3) A kitüntetésről a Képviselő-testület a 2. § (3) bekezdés szabályai szerint dönt. 

(4) Az ,,Év csapata” Díj kitüntetést a polgármester adja át a minden év januárjában megren-

dezendő sport ünnepségen vagy a Várpalotai Napok nyitóünnepségén. 

(5) A díjból évente 1 db adományozható. 

(6) A kitüntetés formája díszserleg és oklevél, melynek leírását 23. melléklet tartalmazza. 

 

7/L. „Év edzője” Díj 

 

17/L.§ (1) Az „Év edzője” Díj adományozható annak a személynek, aki várpalotai 

sportegyesület színeiben versenyző sportoló felkészítése során a tárgyévben kiemelkedő 

teljesítményt nyújtott. 

(2) A kitüntetés adományozását bárki kezdeményezheti, aki a kitüntetésre való érdemességet 

javaslatában indokolni tudja. A javaslat benyújtásának határideje, minden év december 5. 

(3) A kitüntetésről a Képviselő-testület a 2. § (3) bekezdés szabályai szerint dönt. 

(4) Az ,,Év edzője” Díj kitüntetést a polgármester adja át a minden év januárjában megrende-

zendő sport ünnepségen vagy a Várpalotai Napok nyitóünnepségén. 

(4)A díjból évente 1 db adományozható 

(5) A kitüntetés formája díszserleg és oklevél, melynek leírását 24. melléklet tartalmazza. 

 

A Rendelet 7/B. pontját javasolom módosítani az alábbiak szerint: 

 

7/B. „Év sportolója” Díj 
 

17/B.§ (1) ,,Év sportolója” Díj adományozható a tárgyévben Várpalota város közigazgatási 

területén működő sportegyesület színeiben versenyző, kiemelkedő teljesítményt nyújtó 

sportolóknak az alábbi kategóriákban: 

a) felnőtt korosztály, 

b) utánpótlás korosztály. 

(2) A kitüntetés adományozását bárki kezdeményezheti, aki a kitüntetésre való érdemességet 

javaslatában indokolni tudja. A javaslat benyújtásának határideje, minden év december 5. 

(3) A kitüntetésről a Képviselő-testület a 2. § (3) bekezdés szabályai szerint dönt. 

(4) Az ,,Év sportolója” Díj kitüntetést a polgármester adja át a minden év januárjában meg-

rendezendő sport ünnepségen vagy a Várpalotai Napok nyitóünnepségén. 

(5) A díjból évente, korosztályonként 1-1 db adományozható. 

(6) A kitüntetés formája díszserleg és oklevél, melynek leírását 14. melléklet tartalmazza. 

 

A Rendelet szövegét javasolom módosítani az alábbiak szerint: 



a.)  Az 5. § (7) bekezdésében a „bruttó 100.000,- Ft” szövegrész helyébe a „bruttó 150.000,- 

Ft” szöveg kerüljön; 

b.) A 6. § (5) bekezdésében a „bruttó 75.000,- Ft” szövegrész helyébe a „bruttó 90.000,- Ft” 

szöveg kerüljön; 

c.) A 14. § (6) bekezdésében a „bruttó 40.000,- Ft” szövegrész helyébe a „bruttó 60.000,- Ft” 

szöveg kerüljön; 

d.) A 17/A. § (3) bekezdésében a „bruttó 40.000,- Ft” szövegrész helyébe a „bruttó 60.000,- 

Ft” szöveg kerüljön; 

e.) A 17/C. § (6) bekezdésében a „bruttó 40.000,- Ft” szövegrész helyébe a „bruttó 60.000,- 

Ft” szöveg kerüljön. 

 

A Rendelet 25/A. §-át javasolom módosítani az alábbiakkal: 

 

25/A.§ A Magyar Kultúra Napja, a Semmelweis Nap, az Idősek Napja, valamint a Szociális 

Munka Napja alkalmából rendezett városi rendezvényen kiemelkedő munka elismeréseként az 

önkormányzati intézmények vezetőinek - az érdekképviseleti szervek vezetőinek a bevonásával 

készített - javaslata alapján Várpalota Város Polgármestere 3-3 darab elismerő oklevelet 

adhat ki. A javaslatokat a tervezett átadás előtt véleményezi a Humán Erőforrás Bizottság. 

 

A Rendeletet a következő 25/B. §-al javasolom kiegészíteni: 

 

25/B. § A Pedagógus Nap alkalmából rendezett városi rendezvényen az önkormányzati 

intézmények vezetőinek - az érdekképviseleti szervek vezetőinek bevonásával készített - 

javaslata alapján az óvodai oktatás-nevelés területén, az általános iskolai oktatás-nevelés 

területén és a középiskolai oktatás-nevelés területén kimagasló szakmai tevékenység 

elismeréseként Várpalota Város Polgármestere 3-5-3 darab elismerő oklevelet adhat ki. A 

javaslatokat a tervezett átadás előtt a Humán Erőforrás Bizottság véleményezi. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint a 

jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A 

hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, 

melynek az alábbiak szerint teszek eleget: 

 

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági, költségvetési hatása van, 

azonban nem jelentős. 

 

2. A rendelet környezeti és egészségi következményei: 

A rendelet-tervezet elfogadásának és alkalmazásának környezeti és egészségügyi 

következményei nincsenek. 

 

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 

A szabályozásnak többlet adminisztrációs terhe nem jelentős. 

 

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

Az újabb elismerő díjak, kitüntetések alapításával a városi kitüntetésekről szóló rendeletben 

lehetőség nyílik a városunkban kiemelkedő tevékenységet végzők nagyobb számú, még több 



területről, szempont alapján történő olyan tevékenységek elismerésére, melyeket nem lehetett 

besorolni az eddigi kitüntetések feltételrendszerébe. 

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A jogszabály alkalmazáshoz szükséges, fent felsorolt feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésem megtárgyalása után hozza meg 

döntését! 

 

 

Várpalota, 2018. november 13. 

 

 Campanari-Talabér Márta 

          polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

.../2018. (XI.29.) önkormányzati 

r e n d e l e t e 

 

az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 47/2010. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § 

(9) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján és a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk 

(1) bekezdés i.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 47/2010. (XI. 

30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 7/E. alcímmel és a 17/E. 

§-al egészül ki: 

„7/E. „Semmelweis” Díj 

 

17/E. § (1) A „Semmelweis” Díj kitüntetés annak a várpalotai egészségügy területén 

tevékenykedő személynek adományozható, aki huzamos időn keresztül, önzetlenül, magas 

színvonalú szakmai munkájával elősegíti a lakosság egészségi állapotával kapcsolatos 

gyógyító-megelőző tevékenységet. 

(2) A kitüntetés adományozását bárki kezdeményezheti, aki a kitüntetésre való érdemességet 

javaslatában indokolni tudja. A javaslat benyújtásának határideje minden év május 31. napja. 

(3) A kitüntetésről a Képviselő-testület a 2.§ (3) bekezdés szabályai szerint dönt. 

(4) A „Semmelweis” Díj kitüntetést a polgármester adja át a Semmelweis Nap alkalmával 

megrendezendő városi ünnepségen. 

 (5) A „Semmelweis” Díj kitüntetésből évente 1 db adományozható. 

(6) A kitüntetés formája oklevél és kristálytál, melynek leírását a 17. melléklet tartalmazza. 

(7) A kitüntetéssel bruttó 60.000,- Ft összegű pénzjutalom jár.” 

 

(2) A Rendelet a következő 7/F. alcímmel és a 17/F. §-al egészül ki: 

 

„7/F. „Vadász Olga” Díj 

 

17/F. § (1) A „Vadász Olga” Díj kitüntetés az óvodai oktatás- nevelés területén kimagasló 

szakmai tevékenység elismeréseként adományozható. 

(2) A kitüntetés adományozását oktatási-nevelési intézmények vezetői, testületei 

kezdeményezhetik. A javaslat benyújtásának határideje minden év április 30. napja. 

(3) A kitüntetésről a Képviselő-testület a 2.§ (3) bekezdés szabályai szerint dönt. 

(4) A „Vadász Olga” Díj kitüntetést a polgármester adja át a Pedagógusnap alkalmával 

megrendezendő városi ünnepségen.  

 (5) A „Vadász Olga” Díj kitüntetésből évente 1 db adományozható. 

(6) A kitüntetés formája oklevél, amelynek leírását a 18. melléklet tartalmazza. 

(7) A kitüntetéssel bruttó 60.000,- Ft összegű pénzjutalom jár.” 

 

(3) A Rendelet a következő 7/G. alcímmel és a 17/G. §-al egészül ki: 

 

„7/G. „Csiszár Mária Zsuzsanna” Díj 

 



17/G. § (1) A „Csiszár Mária Zsuzsanna” Díj kitüntetés az általános iskolai oktatás- nevelés 

területén kimagasló szakmai tevékenység elismeréseként adományozható. 

(2) A kitüntetés adományozását oktatási-nevelési intézmények vezetői, testületei 

kezdeményezhetik. A javaslat benyújtásának határideje minden év április 30. napja. 

(3) A kitüntetésről a Képviselő-testület a 2.§ (3) bekezdés szabályai szerint dönt. 

(4) A „Csiszár Mária Zsuzsanna” Díj kitüntetést a polgármester adja át a Pedagógusnap 

alkalmával megrendezendő városi ünnepségen.  

 (5) A „Csiszár Mária Zsuzsanna” Díj kitüntetésből évente 1 db adományozható. 

(6) A kitüntetés formája oklevél, amelynek leírását a 19. melléklet tartalmazza. 

(7) A kitüntetéssel bruttó 60.000,- Ft összegű pénzjutalom jár.” 

 

(4) A Rendelet a következő 7/H. alcímmel és a 17/H. §-al egészül ki: 

 

7/H. „Winkler Márton” Díj 

 

17/H. § (1) A „Winkler Márton” Díj kitüntetés a középiskolai oktatás- nevelés területén 

kimagasló szakmai tevékenység elismeréseként adományozható. 

(2) A kitüntetés adományozását oktatási-nevelési intézmények vezetői, testületei 

kezdeményezhetik. A javaslat benyújtásának határideje minden év április 30. napja. 

(3) A kitüntetésről a Képviselő-testület a 2.§ (3) bekezdés szabályai szerint dönt. 

(4) A „Winkler Márton” Díj kitüntetést a polgármester adja át a Pedagógusnap alkalmával 

megrendezendő városi ünnepségen.  

(5) A „Winkler Márton” Díj kitüntetésből évente 1 db adományozható. 

(6) A kitüntetés formája oklevél, amelynek leírását a 20. melléklet tartalmazza. 

(7) A kitüntetéssel bruttó 60.000,- Ft összegű pénzjutalom jár.” 

 

 (5) A Rendelet a következő 7/I. alcímmel és a 17/I. §-al egészül ki: 

 

„7/I. „Molnár Mária” Díj 

 

17/I. § (1) A „Molnár Mária” Díj kitüntetés annak a szociális területen tevékenykedő 

személynek adományozható, aki példamutató hivatástudattal, magas színvonalú szakmai 

munkájával segíti a szociálisan rászorult emberek, csoportok életminőségét, mindennapi 

életét. 

 (2) A kitüntetés adományozását bárki kezdeményezheti, aki a kitüntetésre való érdemességet 

javaslatában indokolni tudja. A javaslat benyújtásának határideje minden év szeptember 30. 

napja. 

(3) A kitüntetésről a Képviselő-testület a 2.§ (3) bekezdés szabályai szerint dönt. 

(4) A „Molnár Mária” Díj kitüntetést a polgármester adja át a Szociális Munka Napja 

alkalmával megrendezendő városi ünnepségen.  

 (5) A „Molnár Mária” Díj kitüntetésből évente 1 db adományozható. 

(6) A kitüntetés formája oklevél, amelynek leírását a 21. melléklet tartalmazza. 

(7) A kitüntetéssel bruttó 60.000,- Ft összegű pénzjutalom jár.” 

 

(6) A Rendelet a következő 7/J. alcímmel és a 17/J. §-al egészül ki: 

 

„7/J. „Életút” Díj 

 

17/J. § (1) Az „Életút” Díj kitüntetés annak a várpalotai lakóhelyű magánszemélynek 

adományozható, aki huzamos időn keresztül, önzetlenül, kimagasló szorgalommal 

tevékenykedik a helyi közösség egésze, vagy egyes tagjai számára. 



(2) A kitüntetés adományozását bárki kezdeményezheti, aki a kitüntetésre való érdemességet 

javaslatában indokolni tudja. A javaslat benyújtásának határideje minden év augusztus 31. 

napja. 

(3) A kitüntetésről a Képviselő-testület a 2.§ (3) bekezdés szabályai szerint dönt. 

(4) Az „Életút” Díj kitüntetést a polgármester adja át az Idősek Napja alkalmával 

megrendezendő városi ünnepségen.  

(5) Az „Életút” Díj kitüntetésből évente 1 db adományozható. 

(6) A kitüntetés formája oklevél, amelynek leírását a 22. melléklet tartalmazza. 

(7) A kitüntetéssel bruttó 60.000,- Ft összegű pénzjutalom jár.” 

 

(7) A Rendelet a következő 7/K. alcímmel és a 17/K. §-al egészül ki: 

 

„7/K. ,,Év csapata” Díj 

17/K. § (1) Az „Év csapata” Díj adományozható annak a városi csapatnak, amely a tárgyév-

ben kiemelkedő sport eredményt ért el. 

(2) A kitüntetés adományozását bárki kezdeményezheti, aki a kitüntetésre való érdemességet 

javaslatában indokolni tudja. A javaslat benyújtásának határideje, minden év december 5. 

(3) A kitüntetésről a Képviselő-testület a 2. § (3) bekezdés szabályai szerint dönt. 

(4) Az ,,Év csapata” Díj kitüntetést a polgármester adja át a minden év januárjában megren-

dezendő sport ünnepségen vagy a Várpalotai Napok nyitóünnepségén. 

(5) A díjból évente 1 db adományozható. 

(6) A kitüntetés formája díszserleg és oklevél, melynek leírását 23. melléklet tartalmazza.” 

 

(8) A Rendelet a következő 17/L. §-sal egészül ki: 

 

„7/L. „Év edzője” Díj 

 

17/L. § (1) Az „Év edzője” Díj adományozható annak a személynek, aki várpalotai 

sportegyesület színeiben versenyző sportoló felkészítése során a tárgyévben kiemelkedő 

teljesítményt nyújtott. 

(2) A kitüntetés adományozását bárki kezdeményezheti, aki a kitüntetésre való érdemességet 

javaslatában indokolni tudja. A javaslat benyújtásának határideje, minden év december 5. 

(3) A kitüntetésről a Képviselő-testület a 2. § (3) bekezdés szabályai szerint dönt. 

(4) Az ,,Év edzője” Díj kitüntetést a polgármester adja át a minden év januárjában megrende-

zendő sport ünnepségen vagy a Várpalotai Napok nyitóünnepségén. 

(4)A díjból évente 1 db adományozható 

(5) A kitüntetés formája díszserleg és oklevél, melynek leírását 24. melléklet tartalmazza.” 

 

2. § (1) A Rendelet 17/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„17/B.§ (1,,Év sportolója” Díj adományozható a tárgyévben Várpalota város közigazgatási 

területén működő sportegyesület színeiben versenyző, kiemelkedő teljesítményt nyújtó 

sportolóknak az alábbi kategóriákban: 

a) felnőtt korosztály, 

b) utánpótlás korosztály. 

(2) A kitüntetés adományozását bárki kezdeményezheti, aki a kitüntetésre való érdemességet 

javaslatában indokolni tudja. A javaslat benyújtásának határideje, minden év december 5. 

(3) A kitüntetésről a Képviselő-testület a 2. § (3) bekezdés szabályai szerint dönt. 

(4) Az ,,Év sportolója” Díj kitüntetést a polgármester adja át a minden év januárjában meg-

rendezendő sport ünnepségen vagy a Várpalotai Napok nyitóünnepségén. 



(5) A díjból évente, korosztályonként 1-1 db adományozható. 

(6) A kitüntetés formája díszserleg és oklevél, melynek leírását 14. melléklet tartalmazza.” 

 

(2)  A Rendelet 25/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„25/A. § A Magyar Kultúra Napja, a Semmelweis Nap, az Idősek Napja, valamint a Szociális 

Munka Napja alkalmából rendezett városi rendezvényen kiemelkedő munka elismeréseként az 

önkormányzati intézmények vezetőinek - az érdekképviseleti szervek vezetőinek a bevonásával 

készített - javaslata alapján Várpalota Város Polgármestere 3-3 darab elismerő oklevelet 

adhat ki. A javaslatokat a tervezett átadás előtt a Humán Erőforrás Bizottság véleményezi.” 

 

(3) A Rendelet a következő 25/B. §-al egészül ki: 

 

„25/B. § A Pedagógus Nap alkalmából rendezett városi rendezvényen az önkormányzati 

intézmények vezetőinek - az érdekképviseleti szervek vezetőinek bevonásával készített - 

javaslata alapján az óvodai oktatás-nevelés területén, az általános iskolai oktatás-nevelés 

területén és a középiskolai oktatás-nevelés területén kimagasló szakmai tevékenység 

elismeréseként Várpalota Város Polgármestere 3-5-3 darab elismerő oklevelet adhat ki. A 

javaslatokat a tervezett átadás előtt a Humán Erőforrás Bizottság véleményezi.” 

 

3.§ (1) A Rendelet 5. § (7) bekezdésében a „bruttó 100.000,- Ft” szövegrész helyébe a 

„bruttó 150.000,- Ft” szöveg lép, 

(2) A Rendelet 6. § (5) bekezdésében a „bruttó 75.000,- Ft” szövegrész helyébe a „bruttó 

90.000,- Ft” szöveg lép, 

(3) A Rendelet 14. § (6) bekezdésében a „bruttó 40.000,- Ft” szövegrész helyébe a „bruttó 

60.000,- Ft” szöveg lép, 

(4) A Rendelet 17/A. § (3) bekezdésében a „bruttó 40.000,- Ft” szövegrész helyébe a „bruttó 

60.000,- Ft” szöveg lép, 

(5) A Rendelet 17/C. § (6) bekezdésében a „bruttó 40.000,- Ft” szövegrész helyébe a „bruttó 

60.000,- Ft” szöveg lép. 

 

4.§ (1) A Rendelet kiegészül a 17. melléklettel jelen rendelet 1. melléklete szerint. 

(2) A Rendelet kiegészül a 18. melléklettel jelen rendelet 2. melléklete szerint. 

(3) A Rendelet kiegészül a 19. melléklettel jelen rendelet 3. melléklete szerint. 

(4) A Rendelet kiegészül a 20. melléklettel jelen rendelet 4. melléklete szerint. 

(5) A Rendelet kiegészül a 21. melléklettel jelen rendelet 5. melléklete szerint. 

(6) A Rendelet kiegészül a 22. melléklettel jelen rendelet 6. melléklete szerint. 

(7) A Rendelet kiegészül a 23. melléklettel jelen rendelet 7. melléklete szerint. 

(8) A Rendelet kiegészül a 24. melléklettel jelen rendelet 8. melléklete szerint. 

(9) A Rendelet kiegészül a 12/a. melléklettel jelen rendelet 9. melléklete szerint. 

 

 

5. § Ez a rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba, és 2018. december 2-án hatályát veszti. 

 

 

V á r p a l o t a , 2018. november 29. 

 

 

 Campanari-Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva 

           polgármester                                                         jegyző 



1. melléklet a …./2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

„17. melléklet a 47/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 A „SEMMELWEIS” DÍJ kitüntetéssel járó oklevél szövege 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete 

 

…../........ (…........) határozatával 

 

„SEMMELWEIS” Díj kitüntetést adományozza 

 

…....................................... 

részére 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

(tömör indokolás) 

 

Várpalota, …..... év …........ hó …. nap 

 

 

…....................................... …....................................... 

                                           polgármester                            jegyző 

 

 

 

 

Az oklevél díszes borítóban kerül átadásra. 

A kristálytál: Oval Classis ajkai kristály, átmérője 320 mm. 

Talpán a felirat: „SEMMELWEIS” Díj és az adományozás éve.” 



2. melléklet a …./2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

„18. melléklet a 47/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A „Vadász Olga” Díj kitüntetéssel járó oklevél szövege 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete 

 

…../........ (…........) határozatával 

 

„Vadász Olga” Díj kitüntetést adományozza 

 

…....................................... 

részére 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

(tömör indokolás) 

 

Várpalota, …..... év …........ hó …. nap 

 

 

…....................................... …....................................... 

                                           polgármester                            jegyző 

 

 

 

 

Az oklevél díszes borítóban kerül átadásra.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. melléklet a …./2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

„19. melléklet a 47/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

A „Csiszár Mária Zsuzsanna” Díj kitüntetéssel járó oklevél szövege 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete 

 

…../........ (…........) határozatával 

 

„Csiszár Mária Zsuzsanna” Díj kitüntetést adományozza 

 

…....................................... 

részére 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

(tömör indokolás) 

 

Várpalota, …..... év …........ hó …. nap 

 

 

…....................................... …....................................... 

                                           polgármester                            jegyző 

 

 

 

 

Az oklevél díszes borítóban kerül átadásra.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. melléklet a …./2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

„20. melléklet a 47/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A „Winkler Márton” Díj kitüntetéssel járó oklevél szövege 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete 

 

…../........ (…........) határozatával 

 

„Winkler Márton” Díj kitüntetést adományozza 

 

…....................................... 

részére 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

(tömör indokolás) 

 

Várpalota, …..... év …........ hó …. nap 

 

 

…....................................... …....................................... 

                                           polgármester                            jegyző 

 

 

 

 

Az oklevél díszes borítóban kerül átadásra.” 

 

  



5. melléklet a …./2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

„21. melléklet a 47/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

  

A „Molnár Mária” Díj kitüntetéssel járó oklevél szövege 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete 

 

…../........ (…........) határozatával 

 

„Molnár Mária” Díj kitüntetést adományozza 

 

…....................................... 

részére 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

(tömör indokolás) 

 

Várpalota, …..... év …........ hó …. nap 

 

 

…....................................... …....................................... 

                                           polgármester                            jegyző 

 

 

 

 

Az oklevél díszes borítóban kerül átadásra.” 



6. melléklet a …./2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

„22. melléklet a 47/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

  

A „Életút” Díj kitüntetéssel járó oklevél szövege 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete 

 

…../........ (…........) határozatával 

 

„Életút” Díj kitüntetést adományozza 

 

…....................................... 

részére 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

(tömör indokolás) 

 

Várpalota, …..... év …........ hó …. nap 

 

 

…....................................... …....................................... 

                                           polgármester                            jegyző 

 

 

 

 

Az oklevél díszes borítóban kerül átadásra.” 



7. melléklet a …./2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

„23. melléklet a 47/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

  

Az „ÉV CSAPATA” Díj kitüntetéssel járó oklevél szövege 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete 

 

…../........ (…........) határozatával 

 

„ÉV CSAPATA” Díj kitüntetést adományozza 

 

…....................................... 

részére 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

(tömör indokolás) 

 

 

Várpalota, …..... év …........ hó …. nap 

 

 

…....................................... …....................................... 

                                           polgármester                            jegyző 

 

 

 

 

Az oklevél díszes borítóban kerül átadásra. 

A díszserleg magassága 46 cm, átmérője 20 cm. 

Talapzatán a felirat: „ÉV CSAPATA” és az évszám, amely évre vonatkozóan a kitüntetést kapta. 

 



8. melléklet a …./2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

„24. melléklet a 47/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

  

Az „ÉV EDZŐJE” Díj kitüntetéssel járó oklevél szövege 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete 

 

…../........ (…........) határozatával 

 

„ÉV EDZŐJE” Díj kitüntetést adományozza 

 

…....................................... 

részére 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

(tömör indokolás) 

 

 

Várpalota, …..... év …........ hó …. nap 

 

 

…....................................... …....................................... 

                                           polgármester                            jegyző 

 

 

 

 

Az oklevél díszes borítóban kerül átadásra. 

A díszserleg magassága 46 cm, átmérője 20 cm. 

Talapzatán a felirat: „ÉV EDZŐJE” és az évszám, amely évre vonatkozóan a kitüntetést kapta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. melléklet a …./2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez 

„12/a. melléklet a 47/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

JAVASOLT SZEMÉLY HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA 

SZEMÉLYES ADATAI MEGISMERÉSÉHEZ ÉS KEZELÉSÉHEZ 
GDPR 6. CIKK (1) BEKEZDÉS A) PONT 

 

 

 

 

Alulírott,_________________________ (név), (lakcím:______________________________) 

személyes adatok jogosultja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozom 

útján kifejezetten 

h o z z á j á r u l o k 

 

ahhoz, hogy Várpalota Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mint 

adatkezelő a jelen nyilatkozatomhoz külön iraton csatolt személyes adataimat megismerje és 

azokat kezelje. 

 

Kijelentem, hogy az Önkormányzat Adatkezelési Szabályzatát és az adatvédelmi tájékoztatást 

megismertem és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt 

adatkezelésre elismerem. 

 

Tudomásul veszem, hogy a hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, illetve a 

hozzájárulás bármely okból történő megszűnése esetén az Önkormányzat köteles a személyes 

adataimat minden nyilvántartásából törölni kivéve, ha a személyes adat kezelésére jogi 

kötelezettség teljesítése miatt szükség van, vagy a további adatkezeléshez hozzájárulásomat 

megadom. 

 
 

Várpalota, ………………………. 

 

______________________ 

  személyes adat jogosultja 

 

 

                       ______________________ 

           NÉV (nyomtatott betűvel)” 

 

 


