Dévaványa Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2/2014.(I.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő címekről
(módosításokkal egységes szerkezetben)

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet célja, a kitüntetések és elismerő címek felsorolása
1. §
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a település
közösségének szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben
részesíthesse, valamint személyüket és tevékenységüket példaként állítsa a jelen és az utókor
elé
a) „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetést,
b) „DÉVAVÁNYA OKTATÁS ÜGYÉÉRT”
c) „DÉVAVÁNYA SZOCIÁLIS ÜGYÉÉRT”
d) „DÉVAVÁNYA SPORTJÁÉRT”
e) „DÉVAVÁNYA KULTÚRÁJÁÉRT”
f) „DÉVAVÁNYA EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT”
g) „DÉVAVÁNYA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT”
elismerő címeket alapít.
2. §
„DÉVAVÁNYÁÉRT” KITÜNTETÉS
(1) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város polgárainak elismerése és
megbecsülése kifejezéseként a településért kiemelkedő tevékenységet végzett személyek
részére a „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetést alapítja.
(2) A kitüntetés odaítélhető minden olyan magánszemély részére, aki a település érdekében
kiemelkedő társadalmi munkát vagy tudományos, művészeti, oktató, vagy egyéb olyan
tevékenységet végzett, amellyel Dévaványa Város javát és felemelkedését szolgálta.
(3) A „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés bronz alapanyagú, 10 cm széles, 5 cm magasságú
plakett, amelyen kis talapzaton, félig nyitott tenyér látható. A tenyérben a települést
motiválni kívánó templom, és körülötte apró házak összessége látható. A plakett
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előlapján „DÉVAVÁNYÁÉRT” felirat olvasható. A plakett hátlapján a dévaványai
címer látható.
(4) A kitüntetés mellé egy, a kitüntetett személy nevét és a kitüntetés dátumát tartalmazó
emléklap kerül átadásra.
(5) A képviselő-testület évente maximum egy személy részére adományozhatja a kitüntetést.
(6) A kitüntetés elhunyt személynek (posthumus) is adományozható.
3. §
„DÉVAVÁNYA OKTATÁS ÜGYÉÉRT”
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

A „DÉVAVÁNYA OKTATÁS ÜGYÉÉRT” elismerő cím adományozható a település
oktatási- nevelési intézményeiben legalább 15 éven keresztül aktívan munkát végző
pedagógusnak, a pedagógiai munkát segítő dolgozónak, vagy más személynek, aki
kiemelkedő szakmai felkészültségével vagy teljesítményével, valamint lelkiismeretes
munkájával jelentős mértékben előmozdította az intézményben folyó oktatási- nevelési
tevékenységet, az intézményi célok eredményes megvalósítását.
A „DÉVAVÁNYA OKTATÁS ÜGYÉÉRT” elismerő címmel együtt oklevél és
aranygyűrű jár az elismerésben részesülő személy részére.
Az elismerő címmel járó aranygyűrűbe be kell vésetni a „Dv.Okt.” rövidítést és az
adományozás évét. Az aranygyűrűt méretének megfelelő díszdobozban kell átadni.
Az elismerő cím adományozásával egyidejűleg átadott oklevél tartalmazza az
adományozó nevét, az elismerő cím megnevezését, az elismerésben részesített személy
nevét, az adományozás idejét, valamint a polgármester aláírását. Az oklevelet a település
pecsétjének lenyomata díszíti.
A képviselő-testület két évente maximum egy személyt részesíthet az elismerő címben.
Az elismerő cím elhunyt személy (posthumus) részére nem adományozható.
4. §
„DÉVAVÁNYA SZOCIÁLIS ÜGYÉÉRT ”

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

„DÉVAVÁNYA SZOCIÁLIS ÜGYÉÉRT” elismerő cím adományozható a település
szociális intézményeiben legalább 15 éven keresztül aktívan munkát végző dolgozónak,
vagy más személynek, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével, teljesítményével,
valamint lelkiismeretes munkájával jelentős mértékben segítette az intézményben folyó
szociális szakmai tevékenységet, az intézményi célok eredményes megvalósítását.
„DÉVAVÁNYA SZOCIÁLIS ÜGYÉÉRT” elismerő címmel együtt oklevél és
aranygyűrű jár az elismerésben részesülő részére.
Az elismerő címmel járó aranygyűrűbe be kell vésetni a „Dv.Szoc.” rövidítést és az
adományozás évét. Az aranygyűrűt méretének megfelelő díszdobozban kell átadni.
Az elismerő cím adományozásával egyidejűleg átadott oklevél tartalmazza az
adományozó nevét, az elismerő cím megnevezését, az elismerésben részesített személy
nevét, az adományozás idejét, valamint a polgármester aláírását. Az oklevelet a település
pecsétjének lenyomata díszíti.
A képviselő-testület két évente maximum egy személyt részesíthet az elismerő címben.
Az elismerő cím elhunyt személy (posthumus) részére nem adományozható.
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5. §
„DÉVAVÁNYA SPORTJÁÉRT”
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

„DÉVAVÁNYA SPORTJÁÉRT” elismerő cím adományozható azoknak a
személyeknek, akiknek egyéni vagy csapatjátékban elért eredményei, illetve a település
sport életének támogatása érdekében végzett tevékenysége példa értékű a település
közössége számára.
A „DÉVAVÁNYA SPORTJÁÉRT” elismerő címmel együtt oklevél és serleg jár az
elismerésben részesülő személy részére.
Az elismerő cím adományozásával egyidejűleg átadott oklevél tartalmazza az
adományozó nevét, az elismerő cím megnevezését, az elismerésben részesített személy
nevét, az adományozás idejét, valamint a polgármester aláírását. Az oklevelet a település
pecsétjének lenyomata díszíti.
A képviselő-testület két évente maximum egy személyt részesíthet az elismerő címben.
Az elismerő cím elhunyt személy (posthumus) részére nem adományozható.
6. §
„DÉVAVÁNYA KULTÚRÁJÁÉRT”

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

„DÉVAVÁNYA KULTÚRÁJÁÉRT” elismerő cím adományozható a település
közművelődési, közgyűjteményi intézményeiben legalább 15 éven keresztül aktívan
munkát végző dolgozónak, vagy más személynek, aki kiemelkedő szakmai
felkészültségével, teljesítményével, valamint lelkiismeretes munkájával jelentős
mértékben segítette az intézményben folyó szakmai munkát, az intézményi célok
eredményes megvalósítását.
A „DÉVAVÁNYA KULTÚRÁJÁÉRT” elismerő címmel együtt oklevél és aranygyűrű
jár az elismerésben részesülő részére.
Az elismerő címmel járó aranygyűrűbe be kell vésetni a „Dv.Kult.” rövidítést és az
adományozás évét. Az aranygyűrűt méretének megfelelő díszdobozban kell átadni.
Az elismerő cím adományozásával egyidejűleg átadott oklevél tartalmazza az
adományozó nevét, az elismerő cím megnevezését, az elismerésben részesített személy
nevét, az adományozás idejét, valamint a polgármester aláírását. Az oklevelet a település
pecsétjének lenyomata díszíti.
A képviselő-testület két évente maximum egy személyt részesíthet az elismerő címben.
Az elismerő cím elhunyt személy (posthumus) részére nem adományozható.
7. §
„DÉVAVÁNYA EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT”

(1)

(2)

„DÉVAVÁNYA EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” elismerő cím a településen működő
egészségügyi intézményekben, rendelőkben, szolgálatoknál lelkiismeretes és
példamutató munkát végző és kimagasló teljesítményt nyújtó szakember részére
adományozható, aki az egészségügy, illetve az egészséges életmód érdekében legalább
15 éven keresztül aktív szakmai munkát végzett és munkássága példaértékű a település
közössége számára.
A „DÉVAVÁNYA EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” elismerő címmel együtt oklevél és
aranygyűrű jár az elismerésben részesülő részére.

4
(3)
(4)

(5)
(6)

Az elismerő címmel járó aranygyűrűbe be kell vésetni a „Dv.Eü.” rövidítést és az
adományozás évét. Az aranygyűrűt méretének megfelelő díszdobozban kell átadni.
Az elismerő cím adományozásával egyidejűleg átadott oklevél tartalmazza az
adományozó nevét, az elismerő cím megnevezését, az elismerésben részesített személy
nevét, az adományozás idejét, valamint a polgármester aláírását. Az oklevelet a település
pecsétjének lenyomata díszíti.
A képviselő-testület két évente maximum egy személyt részesíthet az elismerő címben.
Az elismerő cím elhunyt személy (posthumus) részére nem adományozható.
8. §
„DÉVAVÁNYA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT”

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

„DÉVAVÁNYA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” elismerő cím adományozható Dévaványa
Önkormányzat hivatali szervezetében legalább 15 éven keresztül aktív szakmai munkát
végző adminisztratív, vagy technikai állományban foglalkoztatott köztisztviselő,
ügykezelő, közalkalmazott, vagy más személy részére, aki kiemelkedő szakmai
felkészültségével, teljesítményével, valamint lelkiismeretes munkájával jelentős
mértékben segítette és mozdította elő az önkormányzati feladatok végrehajtását, a
település polgárai ügyeinek intézését, a köz szolgálatát.
A „DÉVAVÁNYA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” elismerő címmel együtt oklevél és
aranygyűrű jár az elismerésben részesülő részére.
Az elismerő címmel járó aranygyűrűbe be kell vésetni a „Dv.Közsz..” rövidítést és az
adományozás évét. Az aranygyűrűt méretének megfelelő díszdobozban kell átadni.
Az elismerő cím adományozásával egyidejűleg átadott oklevél tartalmazza az
adományozó nevét, az elismerő cím megnevezését, az elismerésben részesített személy
nevét, az adományozás idejét, valamint a polgármester aláírását. Az oklevelet a település
pecsétjének lenyomata díszíti.
A képviselő-testület két évente maximum egy személyt részesíthet az elismerő címben.
Az elismerő cím elhunyt személy (posthumus) részére nem adományozható.
A kitüntetések adományozásának rendje
9. §

(1)
(2)
(3)

A „DÉVAVÁNYÁÉRT” kitüntetés adományozására történő kezdeményezést legkésőbb
tárgyév június 15-ig lehet előterjeszteni.
A kitüntetésben részesíthető személyekre a képviselő-testület tagjai, illetve bármely
dévaványai lakos javaslatot tehet.
A kitüntetés átadására az augusztus 20-án rendezett városi ünnepség keretében kerül sor.
10. §

(1)

1

A „DÉVAVÁNYA OKTATÁS ÜGYÉÉRT” elismerő címben részesíthető
személyekre a dévaványai oktatási-nevelési intézmények tantestületei, az OktatásiKözművelődési, Sport és Ügyrendi Bizottság és a települési képviselők tehetnek
javaslatot tárgyév április 20-ig.

1

Módosította: a 11/2014.(IV.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a
Hatályos: 2014. április 18-tól.
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(2)

Az elismerő címmel járó oklevél és aranygyűrű átadására a pedagógusnapi ünnepség
keretében kerül sor.
11. §

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

A „DÉVAVÁNYA SZOCIÁLIS ÜGYÉÉRT” elismerő címben részesíthető
személyekre a település szociális intézményeinek munkahelyi közösségei, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság és a települési képviselők tehetnek javaslatot tárgyév június 15ig.
Az elismerő címmel járó oklevél és aranygyűrű átadására a település által a „Szociális
Munka Napja” tiszteletére rendezett ünnepség keretében kerül sor.
A „DÉVAVÁNYA SPORTJÁÉRT” elismerő cím adományozására történő
kezdeményezést legkésőbb tárgyév március 15-ig lehet előterjeszteni.
Az elismerő címben részesíthető személyekre az Oktatási- Közművelődési, Sport és
Ügyrendi Bizottság, valamint a képviselő-testület tagjai tehetnek javaslatot.
Az elismerő címmel járó serleg és oklevél átadására tárgyév május hónapjában a
települési szintű kihívás napi sportrendezvény keretében kerül sor.
12. §

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)

A „DÉVAVÁNYA KULTÚRÁJÁÉRT” elismerő címben részesíthető személyekre a
dévaványai közművelődési, közgyűjteményi intézmények munkahelyi közösségei,
Oktatási- Közművelődési, Sport és Ügyrendi Bizottság és a települési képviselők
tehetnek javaslatot tárgyév október 15-ig.
Az elismerő címmel járó aranygyűrű és oklevél átadására a település által a „Magyar
Kultúra Napja” tiszteletére rendezett ünnepség keretében kerül sor.
A „DÉVAVÁNYA EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” elismerő címben részesíthető személyekre
a dévaványai egészségügyi intézmények (rendelők, szolgálatok) munkahelyi közösségei,
a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a települési képviselők tehetnek javaslatot
tárgyév április 15-ig.
Az elismerő címmel járó aranygyűrű és oklevél átadására a település által a
„Semmelweis Nap” tiszteletére rendezett ünnepség keretében kerül sor.
A „DÉVAVÁNYA KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” elismerő címben részesíthető
személyekre az önkormányzat hivatali szervezetének munkahelyi közössége, az
Oktatási- Közművelődési, Sport és Ügyrendi Bizottság valamint a települési képviselők
tehetnek javaslatot tárgyév április 15-ig.
Az elismerő címmel járó aranygyűrű és oklevél átadására minden évben a település által
a „Köztisztviselői Nap” tiszteletére rendezett ünnepség keretében kerül sor.
13. §

(1)
(2)
(3)

A kitüntetések és elismerő címek odaítéléséről a képviselő-testület zárt ülés keretében,
minősített többséggel dönt.
A képviselő-testület által adományozott kitüntetéseket a polgármester adja át.
A kitüntetések és elismerő címek adományozásával járó költségek fedezetét a képviselőtestület az önkormányzati hivatal éves költségvetésében, külön megnevezéssel
biztosítja.
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14. §
Záró rendelkezések
E rendelet 2014. február 3-án lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát
veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(II.24.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és elismerő
címekről.
Dévaványa, 2014. január 6.

Valánszki Róbert
polgármester

Balogh Csilla
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2014. január 31-én kihirdettem.
Dévaványa, 2014. január 31.
Balogh Csilla
jegyző

