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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának 

 

 15/2003. (X.1.) önkormányzati rendelete 

 

a „Kultúráért” kitüntetés adományozásáról1  

 

 

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 

kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján e 

rendeletével Pétfürdő közösségének kulturális életében végzett kiemelkedő tevékenység 

elismerésére az alábbi kitüntetést alapítja és adományozásának szabályairól a következő 

rendeletet alkotja: 

 

"Kultúráért" kitüntetés adományozása 

 

1. § (1) A "Kultúráért" kitüntetés természetes személynek vagy csoportnak (együttesnek) 

kiemelkedő kulturális tevékenységének elismerésére szolgál. 

 

 

2. § (1) A kitüntetést Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített 

többséggel meghozott határozatával adományozza. 

(2)2 A "Kultúráért" díjból évente 1 db adományozható. 

(3)3 A kitüntetést a polgármester vagy a polgármester megbízása alapján a Humán Bizottság 

elnöke adja át, minden évben a Magyar Kultúra Napja helyi ünnepségén. 

 

 

3. § (1)4 A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:  

a) a képviselő-testület tagjai,  

b) a képviselő-testület bizottságai,  

c) a kisebbségi önkormányzat, 

d) az önkormányzati fenntartású intézmények vezetői,  

e) a tevékenységüket Pétfürdőn kifejtő civil szervezetek, alapítványok, 

f) természetes személyek. 

(1a)5 Az (1) bekezdésben felsoroltak által benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell az 

adományozási kezdeményezés részletes indokolását. 

(2)6 A javaslatokat minden év szeptember 30-ig kell a Humán Bizottsághoz eljuttatni. A 

Bizottság november 10-ig előkészíti javaslatát, amelyet a polgármester terjeszt a novemberi 

képviselő-testületi ülés elé.  

 

 

 
1 Módosította az 1/2010.(I.13.), a 23/2011.(X.28.) és a 16/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet.  
2 Módosította a 23/2011.(X.28.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése, hatályos 2011. november 2-től 
3 Módosította a 23/2011.(X.28.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése, hatályos 2011. november 2-től 
4 Módosította a 23/2011.(X.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése, hatályos 2011. november 2-től 
5 Beiktatta a 23/2011.(X.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése, hatályos 2011. november 2-től 
6 Módosította a 23/2011.(X.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2011. november 2-től 
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4. § (1) A kitüntetéssel képzőművészeti kivitelezésű kerámia jár. A kerámia tárgy leírását e 

rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.  

(1a)7 A „Kultúráért” díjjal egyszeri pénzjutalom jár, melynek összege nettó 50 ezer Ft. 

(2) A kitüntetett részére Pétfürdő címerével ellátott A/4-es méretű emléklapot kell kiállítani 

megfelelő borítóval. Az emléklapnak tartalmaznia kell: 

- Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata megjelölést, 

- a kitüntetett személy vagy csoport (együttes) nevét, 

- az adományozást kimondó képviselő-testületi határozat számát és idejét, 

- a „Kultúráért” végzett kiemelkedő tevékenységéért feliratot, 

- az adományozás dátumát, 

- az aláírásokat, 

- Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat bélyegzőjének lenyomatát, 

Az emléklapot a polgármester és a jegyző írja alá.  

 

5. § (1) E rendeletben alapított kitüntetés adományozását a „Pétfürdő Kitüntetettjei” 

nyilvántartásba be kell vezetni, melynek melléklete tartalmazza az emléklapok fénymásolatait. 

A nyilvántartás vezetéséről, a bejegyzésekről a jegyző gondoskodik. 

(2) A nyilvántartás tartalmazza a kitüntetett személy vagy csoport (együttes) vezetőjének 

személyi azonosítóit, illetve azon tevékenységének megnevezését, amelyért az elismerésben 

részesült, az adományozás indokolását és a képviselő-testületi határozat számát. 

 

 

Vegyes és zárórendelkezések 

 

6. §8 (1) A kitüntetéssel kapcsolatos költségek fedezetét az önkormányzat mindenkori éves 

költségvetési rendeletében a Polgármesteri Hivatal kiadásai között kell megtervezni. 

(2) A 3.§ (2) bekezdésében megállapított beadási határidő előtt a Polgármesteri Hivatal a helyi 

médiában két alkalommal felhívást jelentet meg. 

(3) A 4.§ (1) bekezdésében megnevezett tárgyjutalom elkészíttetése a Polgármesteri Hivatal 

feladata. 

 

 

7. § (1) A kitüntetés adományozottja egy éven belül egyéb – önkormányzat által alapított – 

kitüntetést nem kaphat.  

 

8. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Beiktatta a 23/2011.(X.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2011. november 2-től 
8 Módosította a 23/2011.(X.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2011. november 2-től 
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1. számú melléklet9 

 

A „Kultúráért” emléktárgy leírása 

 

 

1. Az emléktárgy Rózsás Tünde Tímea fazekas által tervezett és kivitelezett, 255 mm átmérőjű, 

zöld mázas, áttört, rátétezett kerámiatál, benne fehér engóbbal írókázott „Pétfürdő kultúrájáért” 

felirat. 

 

2. A dísztárgy változatlan sokszorosításáról a polgármester megrendelésére a művész 

gondoskodik. 

 

 

 

 
9 Módosította a 16/2021.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2021. december 18-tól. 


