Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének
12/2004. (IV. 5.) sz. rendelete
a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről
(Hatályos: 2019. április 1. napjától)
Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 1. §. (6) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következő helyi kitüntetéseket és címeket alapítja:
- Tata Város Zsigmond Király Díja;
- „Tata Városáért” kitüntetés arany, ezüst, bronz fokozatban;
- Tata Város Díszpolgára cím.

I. fejezet
Tata Város Zsigmond Király Díja
1. §.
(1) Tata Város Zsigmond Király Díja adományozható azon magánszemélynek, aki
tevékenységével a város anyagi, szellemi, erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította,
országosan vagy nemzetközileg értékelt tevékenységével a város ismertségét,
rangját növelte.
(2)1 A képviselő-testület évente egy magánszemélyt részesíthet a Tata Város
Zsigmond Király Díja kitüntetésben. Az odaítélés szabályait a 11. § (1)-(4)
bekezdései tartalmazzák.
2. §.
(1) Tata Város Zsigmond Király Díjhoz külön erre a célra készített emlékérem, oklevél
és pénzjutalom jár.
(2)2 Tata Város Zsigmond Király Díjához készített emlékérem leírását a rendelet 2. sz.
melléklete, az oklevél tartalmát a 13. § tartalmazza.
(3)3 A Díjhoz pénzjutalom jár, melynek nettó összege a pénzjutalom odaítélésének
évében az adott évi költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői
illetményalap tízszerese.
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3. §.1
Tata Város Zsigmond Király Díjat a polgármester adja át ünnepélyes alkalommal. Az
átadás időpontját minden évben a képviselő-testület külön határozatban jelöli meg,
amikor dönt a kitüntetés odaítéléséről.
3/A §2
(1) Tata Város Mátyás Király Díja adományozható azon magánszemélynek, aki a
város közössége érdekében a humánszolgáltatás területén (szociális, egészségügyi,
kulturális, oktatási és sport) kiemelkedő tevékenységet fejtett ki.
(2) A képviselő-testület évente legfeljebb egy magánszemélyt részesíthet a Tata Város
Mátyás Király Díja kitüntetésben. Az odaítélés szabályait a 11. §. (1)-(3) és (5)
bekezdései tartalmazzák.
(3) Tata Város Mátyás Király Díjhoz külön erre a célra készített kisplasztika, oklevél
és pénzjutalom jár.
(4) Tata Város Mátyás Király Díjához készített kisplasztika leírását a rendelet 2.
melléklete, az oklevél tartalmát a 13. § tartalmazza.
(5) A Díjhoz pénzjutalom jár, melynek nettó összege a pénzjutalom odaítélésének
évében az adott évi költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői
illetményalap tízszerese.
(6) Tata Város Mátyás Király Díjat a polgármester adja át ünnepélyes alkalommal. Az
átadás időpontját minden évben a képviselő-testület külön határozatban jelöli meg,
amikor dönt a kitüntetés odaítéléséről.
II. fejezet
„Tata Városáért” kitüntetés arany, ezüst és bronz fokozata
4. §.
(1) „Tata Városáért” kitüntetés arany, ezüst vagy bronz fokozata adományozható azon
személyeknek, vagy közösségeknek, akik/amelyek Tatán tevékenykednek és
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szakterületükön a város egészéért végzett magas fokú szakmai tevékenységgel
öregbítik városunk hírnevét.
(2) A képviselő-testület évente legfeljebb 6 db „Tata Városáért” kitüntetés
adományozásáról dönthet.
Az odaítélés szabályait a 11. §. (1-3) és (5) bekezdései tartalmazzák.
5. §.1
(1) „Tata Városáért” kitüntetéshez emlékérem, oklevél és pénz- vagy tárgyjutalom jár.
(2)2 Tata Városáért kitüntetés arany, ezüst, bronz fokozataihoz készített emlékérmék
leírását a rendelet 2. sz. melléklete, az oklevél tartalmát a 13. §. tartalmazza.
(3)3 A pénzjutalom nettó összege az arany fokozat esetében a pénzjutalom
odaítélésének évében az adott évi költségvetési törvényben meghatározott
köztisztviselői illetményalap ötszöröse, ezüst fokozatnál háromszorosa, míg a
bronz fokozat adományozásánál kétszerese.
(4) A tárgyjutalom adásáról a képviselő-testület egyedileg dönt. Tárgyjutalomban
elsősorban közösségek vagy jogi személyek részesülhetnek. A tárgyjutalom értéke
legfeljebb a pénzjutalom (3) bekezdésben szereplő összegéig terjedhet.
6. §.
(1) „Tata Városért” kitüntetés arany, ezüst és bronz fokozatának átadási időpontját
minden évben a képviselő-testület külön határozatban jelöli meg, amikor dönt a
kitüntetés odaítéléséről.
(2) A kitüntetést ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.
III. fejezet
Tata Város Díszpolgára cím
7. §.
(1) A képviselő-testület a város lakossága nevében „Tata Város Díszpolgára” címmel
tünteti ki és az ezzel járó jogokkal ruházza fel azokat a személyeket, akik:
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-

tevékenységükkel, illetve adományaikkal a város anyagi, szellemi és erkölcsi
értékeit jelentősen gazdagították, fejlődésében kiemelkedő érdemeket szereztek.
országosan, illetve nemzetközileg értékelt tevékenységük révén a város
ismertségét, rangját növelték vagy növelhetik, kapcsolatainak körét bővítették
vagy bővíthetik.

(2) „Tata Város Díszpolgára” cím magyar vagy külföldi állampolgárságú élő
személynek adományozható, aki:1
a.) tatai lakosként Tata város fejlődésében, életében tevékenységével kiemelkedő
szerepet játszott, közmegbecsülést szerzett;
b.) Tatáról elszármazva, elköltözve ért el a saját működési területén kiemelkedő
eredményt;
c.) Tata városával tartós kapcsolatba került kiemelkedően eredményes
tevékenysége során;
d.) Tata fejlődéséhez jelentős közcélú adománnyal, alapítvánnyal járult hozzá;
e.) Országos és/vagy nemzetközi tekintélyű személyiségként Tatán meghívott
vendég volt, illetve közreműködött Tata város hírnevének országos vagy
nemzetközi elismertségének növelésében.
(3) A Díszpolgári cím évente több ünnepélyes alkalommal is adományozható, melynek
szabályait a 11. §. (1-3) és (5) bekezdései tartalmazzák.
8. §.
(1) Tata Város Díszpolgára címhez külön erre a célra készített diploma és emlékérem
jár.
(2) Tata Város Díszpolgára címhez készített emlékérem leírását a rendelet 2. sz.
melléklete tartalmazza, a diploma tartalmi elemei megegyeznek a 13. §-ban
foglaltakkal.2
Külföldi állampolgárnak a diplomához mellékelni kell a díszpolgárrá választott
államának hivatalos nyelvén készült fordítást is.
9. §.
(1) Tata Város Díszpolgára címet a polgármester adja át ünnepélyes keretek között,
illetve nemzetközi vagy városi ünnephez kapcsolódóan, indokolt esetben
rendkívüli testületi ülésen a díszpolgárnak, vagy képviselőjének.
(2) A képviselő-testület a cím odaítélésekor dönt arról, hogy az (1) bekezdésben
foglalt módozatok közül milyen ünnepségen adja át a díszpolgárnak az elismerést.
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10. §.1
(1)2 A Magyarországon élő díszpolgárt a képviselő-testület nyilvános üléseire meg kell

hívni, melyen tanácskozási jog illeti meg. Amennyiben a díszpolgár írásban úgy
nyilatkozik, hogy ő nem tart igényt ezen meghívásra, úgy ezen értesítés
mellőzhető.
(2) A Magyarországon élő díszpolgár két személy részére belépést biztosító
tiszteletjegyre jogosult minden olyan művészeti, kulturális, sporteseményre,
amelynek rendezője Tata Város Önkormányzata. A tiszteletjegyet a meghívóval
együtt kell postázni.
IV. fejezet
A kitüntetések adományozásának rendje, visszavonása
11. §.
E rendeletben szabályozott kitüntetések adományozására vonatkozó
kezdeményezést az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon – kitüntetés típusa, a
javasolt személy vagy közösség neve, foglalkozása, lakcíme vagy telephelye, a
javaslat részletes indokolása, a kezdeményező neve, aláírása – lehet minden év
április 30-ig a polgármester részére eljuttatni. Az évközben tett javaslatokat a
következő esztendei előkészítés során lehet figyelembe venni, kivéve a Díszpolgári
cím adományozását. Ez utóbbi cím adományozására április 30-át követően
beérkezett kezdeményezéseket folyó évben kell elbírálni, melyet előzetesen nem
kell véleményezni.

(1)3

(2) A kitüntetések adományozására javaslatot terjeszthetnek elő:
a.) a képviselő-testület tagjai;
b.) tatai lakóhellyel rendelkező magánszemélyek;
c.) tatai székhellyel bejegyzett intézmények, gazdasági társaságok, egyesületek,
egyházak és civil szervezetek.
(3)4 A benyújtott kezdeményezéseket a polgármester által felkért, szakmailag elismert,
különböző korú, a városban köztiszteletnek örvendő egyénekből álló 7 tagú testület
véleményezi május 31-ig, mely figyelembevételével a polgármester az
adományozásra irányuló előterjesztést minden év június 30. napjáig terjeszti a
képviselő-testület elé. A Díszpolgári cím adományozására vonatkozó április 30-a
után érkezett kezdeményezéseket a polgármester a beérkezéstől számított két
hónapon belül terjeszti elő.
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(4)1,2 Tata Város Zsigmond Király Díja adományozását a képviselő-testület titkos,
minősített többségű szavazattal ítéli oda.
(5)3 A
3/A., 4. és a 7. §-ban meghatározott további kitüntetések, címek
adományozását a képviselő-testület minősített többségű szavazattal ítéli oda.
12. §.
E rendeletben szabályozott kitüntetések adományozását új almanachban kell vezetni.
A bejegyzés adatai megegyeznek az oklevél tartalmával, azzal a kiegészítéssel, hogy
az almanachban szerepeltetni kell az elismerésben részesített személy aláírását,
lakhelyét, szervezet esetében a működési helyét is.4
13. §.
E rendeletben szabályozott kitüntetésekhez adományozandó oklevélnek, illetve
diplomának tartalmaznia kell az adományozó megnevezését, a testületi határozat
számát, az elismerésben részesített személy nevét, az adományozás jogcímét, az
adományozás időpontját, a polgármester aláírását, valamint a város szárazpecsét
lenyomatát.
Az oklevelet, illetve diplomát dísztokban, nemzeti és városi színű szalagokkal,
viaszpecséttel ellátva kell átadni.
14. §.
(1) E rendeletben foglalt díszpolgár vagy jogszerűen felhatalmazott képviselője a
díszpolgári címről indokolási kötelezettség nélkül bármikor lemondhat.
(2) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy annak
viselésére méltatlanná – akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
elítéltek – válik.
(3) A képviselő-testület a visszavonásról minősített többségű szavazattal dönt,
melynek eredményét – visszavonás esetén – az almanachba be kell jegyezni.
(4)
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Lemondás vagy visszavonás esetén az adományozást tanúsító diplomát az
érintett köteles az önkormányzatnak visszaszolgáltatni.
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15. §.1
(1) 2Tata Város Zsigmond Király Díjban részesített, illetve Tata Város Díszpolgára
címmel rendelkező, Magyarországon élő személy elhunyta esetén az elhunyt
közvetlen hozzátartozóját, vagy eltemettetőjét temetési költség hozzájárulásként a
mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő összeg illeti meg.
(2) 3
(3) Tata Város Zsigmond Király Díjban részesített, illetve Tata Város Díszpolgára
címmel rendelkező személy elhunyta esetén – amennyiben az eltemettetésről
gondoskodó hozzátartozó ehhez hozzájárul - az önkormányzat a megyei sajtóban
gyászközleményt jelentet meg, melyben megjelöli, hogy az érintett személy
milyen kitüntetés birtokosa volt.
(4)4 E §-ban foglalt rendelkezéseket a képviselő-testület, illetve jogelődje által 1969 –
2003. közötti időszakban adományozott Pro Tata, Tata Városért, Tata Városáért
elnevezésű díjjal rendelkezők esetében is alkalmazni kell.

V. fejezet
Vegyes rendelkezések
16. §.5
A helyi kitüntetésekkel járó pénzjutalom és egyéb költségek forrását a képviselő
testület a közös önkormányzati hivatal éves költségvetésében biztosítja.
17. §.6
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy 2004. évre a kitüntetések
adományozásának kezdeményezésére vonatkozó határidő április 30., előzetes
véleményezésre május 15., míg elbírálásra május 31.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a kitüntetések alapításáról és
adományozásuk rendjéről szóló 1/2003. (II. 1.) sz., valamint az azt módosító
16/2003. (VI. 25.) sz. önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.
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VI. fejezet1
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc 50. évfordulójával kapcsolatos
rendelkezések
182. §.

T a t a , 2004. március
Hetényi Tamás
polgármester
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dr. Szabolcs Tivadar
jegyző

A VI. fejezetet beiktatta: 20/2006. (VI.1) ÖR 1. §-a. Hatályos: 2006. június 1-jétől.
Hatályon kívül helyezte: 22/2011. (VII.5.) ÖR. 3.§-a. Hatálytalan: 2011. július 6-tól.

1. sz. melléklet

JAVAS LAT
……………………………………………………………..
KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSÁRA

1. Javasolt személy/ közösség neve: ………………………………………………..
Foglalkozása:……………………………………………………………………..
2. Javasolt személy/közösség lakcíme/székhelye: ………………………………….
……………………………………………………………………………………
3. Javaslat részletes indoklása: ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
4. Kezdeményező neve, címe: ……………………………………………………...
……………………………………………………………………………………
Megjegyzés: A kitüntetés adományozására tett kezdeményezést a fenti nyomtatvány
pontos kitöltésével lehet eljuttatni Tata Város Polgármestere részére, a
rendeletben meghatározott időpontig.
T a t a , …………………………………
………………………………….
aláírás

2. sz. melléklet1,2

A kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló
12/2004. (VI. 5.) sz. rendeletben szabályozott kitüntetések leírása

Tata Város Zsigmond Király Díja
-

-

-

kétoldalas, 60 mm átmérőjű vertérem, melynek anyaga aranyozott ezüst.
Az előlapon Zsigmond Király félalakos portréja, német-római császári díszben, jobb
kezében a királyi jogar, bal kezében pedig az országalmát tartja. Az érem bal alsó
részén a Sárkányrend jelvénye látható. A köriratban „Tata Város Zsigmond Király
Díja” felirat olvasható.
A művész szignója jobb oldalon a peremnél olvasható a körirat folytatásaként.
A hátlap átlósan négy részre van osztva, középen a város címere látható. A felső
negyedben a tatai vár, az alsó negyedben egy díszes kartus az adományozott nevének a
bevésésére szolgál. A bal negyedben az Óratorony, míg a jobb negyedben a tatai római
katolikus templom került ábrázolásra.
az érem tervezője: Bozó József éremművész.

Tata Város Mátyás Király Díja

-

-

kb. 20 cm magasságú kisplasztika, Mátyás királyt ábrázoló, fémből készített
lovas szobor. A szobor talpazatára kerül gravírozásra a kitüntetett neve és az
adományozás évszáma.
a kisplasztika készítője: Nagy János szobrászművész.

Tata Városáért kitüntetés arany, ezüst, bronz fokozatban
-

-

-

1
2

arany fokozat: kétoldalas, 42,5 mm átmérőjű vertérem, melynek anyaga arany.
Az érem előlapján a felső mezőben a tatai vár épülete teljes hosszában elnyújtózva,
miközben képe tükröződik a tó vizének fodrozódó felületén, utalva a vizek városára. A
vár felett köriratban „Tata Városáért”. Az alsó mezőben a vízre utaló plasztikai
megoldás. A művész szignója lent balra, a peremnél olvasható.
ezüst fokozat: kétoldalas, 42,5 mm átmérőjű vertérem, melynek anyaga ezüst.
Az érem előlapján függőleges középmezőben a tatai római katolikus templom, a
környező növényzet jelzésével, lent az épület mellett balra a művész szignója. A felső
köriratban „Tata Városáért”.
bronz fokozat: kétoldalas, 42,5 mm átmérőjű vertérem, melynek anyaga bronz.
Az érem előlapján függőleges középmezőben az Óratorony. Az Óratorony alatt a
peremnél a művész szignója. A felső köriratban „Tata Városáért”.

Beiktatta: 26/2004. (IX. 20.) önk.rend. 1. §-a. Hatályos: 2004. szeptember 20. napjától.
Módosította: 8/2019.(III.28.) önk.rend. 7. §-a. Hatályos: 2019. április 1. napjától.

-

-

mindhárom fokozatnál a hátlap azonos. A város címere jelenik meg az érme
középtengelyén, az érme felső részét kitöltve. Alatta a kitüntetett nevének és az
évszámnak helyet adó szalag az érme mezejének belsejében indul, a bal alsó perem
közelében, egy „S” vonalat leírva és úgy fut tovább vízszintesen.
az érem tervezője: Szunyogh László szobrász.

Tata Város Díszpolgára cím
-

-

kétoldalas, 42,5 mm átmérőjű vertérem, melynek anyaga aranyozott ezüst.
Az érem előlapjának felső kétharmadában középen a város címere, az alsó mezőben
egymás mellett a tatai római katolikus templom, a vár és az Óratorony.
Felső köriratban „Tata Város Díszpolgára” felirat.
Az érem hátlapján körben babérkoszorú.
Ez a felület alkalmas a név és az évszám gravírozására.
az érem tervezője: Lebó Ferenc szobrászművész.
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