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VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
           KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
------------------------------------------------------ 
 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2011.(VIII.01.) önkormányzati rendelete  

a helyi kitüntetések, díjak adományozási rendjéről 
 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 1. §. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 
44/A. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi kitüntetések, díjak 
adományozási rendjének meghatározására a következőket rendeli el: 

 
I. fejezet  

 
Általános rendelkezések  

 
Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete méltóképpen kívánja elismerni mindazon 
személyek és szervezetek munkáját, akik Velence település gyarapodását, továbbfejlődését, 
kulturális és művészeti értékeinek megőrzését, lakóinak életkörülményeinek javítását önzetlen 
munkájukkal elősegítik.  
Ennek érdekében Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete Velencéért Emlékérem, 
Velence Rózsája Díj, Díszpolgári Cím és a Velencéért Oklevél elismerő kitüntetéseket és 
díjakat alapít.  
A kitüntetések és díjak adományozása nem válhat eszközévé sem közvetetten, sem pedig 
közvetlenül pártpolitikai céloknak. 
A kitüntetések és díjak nem adományozhatóak hivatalban lévő települési képviselő számára. 
A kitüntetésekre és a díjakra vonatkozó lakossági tájékoztató, a javaslattétel aktuális 
lehetősége és határideje Velence Város hivatalos weblapján és hivatalos lapjában kerül 
közzétételre.  
 

II. fejezet 
 

Velencéért Emlékérem 
 
1.§. (1) A Velencéért Emlékérem 11 cm átmérőjű, 1 cm vastag, kör alakú bronzból készült 
érem. Egyik oldalán a Velencei-tavat szimbolizáló nádas és hullámzó vízfelület, amelyet a 
velencei hegyvonulat szegélyez. A hegyek fölött a nap és félkörívben VELENCÉÉRT felirat. 
Az Érem másik oldalán a Magyar Köztársaság címere, amelyet körbevesz VELENCE 
ÖNKORMÁNYZATÁTÓL felírat, a címer baloldalán F, jobb oldalán A betű, a címert készítő 
művész nevének kezdőbetűi. Az érem „harmadik” oldalán hárommilliméteres körben a 
művész neve FÁ.(Farkas Ádám)  
(2) A Velencéért Emlékérem díszdobozban kerül átadásra, elismerő oklevéllel egyidejűleg. 

 
Emlékérem adományozása 

 
2.§. (1) Velencéért Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek 
csoportjának, társadalmi, vagy gazdasági szervezeteknek, intézményeknek, egyesületeknek, 
alapítványoknak, lakóhelyi közösségeknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, 
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társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos 
munkát végeztek és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.  
(2) Évente egy Velencéért Emlékérem adományozható. 
(3) A Velencéért Emlékérem erkölcsi elismerés, mellé pénzjutalom nem jár.  
(4) A Velencéért Emlékérem a várost szimbolizálva olyan nagyjelentőségű, páratlan 
eseménynél is felhasználható, amikor az utókor részére kíván maradandó történelmi hűséget 
megörökíteni (Pl. alapkőletétel). 

 
Az adományozás rendje. 

 
3.§.(1) A Velencéért Emlékérmet a tárgyév március 15. napján tartott hivatalos városi 
ünnepségen kell átadni. 
(2) A Velencéért Emlékérem odaítélésére bárki tehet javaslatot. A javaslatot minden év 
február 15. napjáig kell írásban a Polgármesterhez benyújtani. A javaslatot indokolni kell.  
(3) A javaslatokat döntéshozatalra a Polgármester –ABC sorrendben- terjeszti a Képviselő-
testület elé. 
(4) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén a 2.§.(2) bekezdésében foglaltakon 
túl posztumusz Velencéért Emlékérem is adományozható. Ebben az esetben az elismerés 
átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult. 
(5) A Képviselő-testület az Emlékérem odaítéléséről zárt ülésen, minősített többségű 
szavazattal dönt. 
(6) A határozathozatal során minden jelölt tekintetében egyedi határozathozatalra kerül sor 
oly módon, hogy a Képviselő-testület tagjai fordulónként egy jelöltre adhatnak le „igen”, azaz 
támogató szavazatot.  
Amennyiben az első szavazás során nem állapítható meg eredmény, ismételt szavazást kell 
tartani. Az ismételt szavazás alkalmával kizárólag a két legtöbb „igen” szavazattal rendelkező 
jelölt bocsátható szavazásra.  
(7) A Képviselő-testület a beérkezett javaslatok alapján dönt az adományozásról. 
A Képviselő-testület dönthet arról is, hogy az adott évben nem érkezett a Velencéért 
Emlékérem céljának, rangjának megfelelő javaslat. 
(8) Az adományozásban részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.  
 

III. fejezet 
 

Velence Rózsája díj 
 

4.§. (1) A díjat egy rózsát formázó tűzzománc, kitűző és oklevél testesíti meg, Somogyi 
Gábor képzőművész alkotása.  
(2) A tűzzománc 18,7 x 25,7 cm-es bronz alaplemezre formázott tűzzománc rózsa. A rózsa 
színe sárga és arany árnyalatai, a háttér stilizált víztükör (kék, arany), stilizált kétcsúcsú domb 
(sötétkék), felette zöld és barna árnyalatú sík. 
(3) A tűzzománc alaplemez bronzszínű keretbe foglalt, alján VELENCE felirat található.  
 
5.§. (1) Az oklevél díszoklevél, mely tartalmazza a Velence Rózsája díj elnevezést, a díjazott 
nevét, a díjkibocsátás évét, helyét majd a dátumát, valamint a díjadományozó nevét és 
Velence címerét.  
(2) Az oklevélben egyéb adat vagy tény is feltüntethető, ha az adományozó erről rendelkezik.  
(3) Az oklevél díszjellegét Velence címere színes keretbe foglalt kivitele biztosítja.  
(4) A kitűző a Velence Rózsája díj díjazottjának jogosultságát jelző, a díj plakett stilizált 
kicsinyített változata. 
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Velence Rózsája Díj adományozása 
 
6.§. (1) Velence Rózsája díj adományozható azoknak a természetes személyeknek, akik 
Velence kulturált környezetéért, szépítéséért, közterületi vagy általános összképének 
javításáért kiemelkedően hasznos munkát végzett és ennek eredményekét a település külső 
megjelenése számottevően javult. 
(2) Az évente adományozható díjak száma maximum három.  
(3) Egy díjat csak egy személy kaphat, közös díjazásra nincs lehetőség.  
(4) A Velence Rózsája díj erkölcsi elismerés, pénzjutalommal nem jár.  
 
7.§. (1) A díj odaítélésére bárki tehet javaslatot. A javaslatokat minden év augusztus 20. 
napjáig kell a Polgármesternek benyújtani. A javaslatot indokolni kell.  
(2) A javaslatokat döntéshozatalra a Polgármester –ABC sorrendben- terjeszti a Képviselő-
testület elé. Az érvényes ajánlások közül az adományozott(ak) személyére a Polgármester tesz 
javaslatot. A képviselő-testület döntését adott év szeptember 30. napjáig hozza meg.  Ha nincs 
a díjadományozásra méltó jelölt, az előterjesztés ezt tartalmazza.  
(3) A díjadományozására csak élő személy jelölhető.  
 
8.§.(1) A képviselő-testület a díj odaítéléséről minősített többségű szavazattal zárt ülésen 
dönt.  
(2) A határozathozatal során minden jelölt tekintetében egyedi határozathozatalra kerül sor 
oly módon, hogy a Képviselő-testület tagjai fordulónként egy jelöltre adhatnak le „igen”, azaz 
támogató szavazatot.  
Amennyiben az első szavazás során nem állapítható meg eredmény, ismételt szavazást kell 
tartani. Az ismételt szavazás alkalmával kizárólag a két legtöbb „igen” szavazattal rendelkező 
jelölt bocsátható szavazásra 
(3) A Velence rózsája díj átadása a „Babák Rózsakertje”ünnepségen történik.  
(4) A díjadományozásban részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást 
vezet.  

IV. fejezet 
 

Díszpolgári Cím 
 
9.§. (1) A Díszpolgári címet olyan országos és nemzetközi ismertséggel rendelkező, velencei 
kötődésű személy kaphatja, aki tevékenységével, munkásságával Magyarországon és 
külföldön általános elismerésre ad alapot.  
(2) Évente egy személy tüntethető ki a Díszpolgári címmel. 
(3) Díszpolgári Címet csak egy személy kaphat, közös díjazásra nincs lehetőség. Ha adott 
évben nincs a Díszpolgári Címre méltó személy, a Képviselő-testületnek nincsen 
adományozási kötelezettsége.   
(4) A Díszpolgári Cím erkölcsi elismerés, pénzjutalommal nem jár.  
(5) A Díszpolgári Cím bronz emlékplakett és oklevél formájában kerül átadásra. 
 
10.§. (1) A Díszpolgári Cím odaítélésére bárki tehet javaslatot. A javaslatokat minden év 
augusztus 20. napjáig kell a Polgármesternek benyújtani. A javaslatot indokolni kell.  
(2) A javaslatokat döntéshozatalra a Polgármester –ABC sorrendben- terjeszti a Képviselő-
testület elé. Az érvényes ajánlások közül az adományozott(ak) személyére a Polgármester tesz 
javaslatot.  
(3) A Díszpolgári Címre csak élő személy jelölhető.  
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(4) A Képviselő-testület a Díszpolgári Cím odaítéléséről minősített többségű szavazattal zárt 
ülésen dönt.  
(5) A határozathozatal során minden jelölt tekintetében egyedi határozathozatalra kerül sor 
oly módon, hogy a Képviselő-testület tagjai fordulónként egy jelöltre adhatnak le „igen”, azaz 
támogató szavazatot.  
Amennyiben az első szavazás során nem állapítható meg eredmény, ismételt szavazást kell 
tartani. Az ismételt szavazás alkalmával kizárólag a két legtöbb „igen” szavazattal rendelkező 
jelölt bocsátható szavazásra 
(6) A Díszpolgári Cím átadása az október 23. napi városi ünnepségen történik.  
(7) A díjadományozásban részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást 
vezet. 
 

V. fejezet 
 

Velencéért Oklevél 
 
11.§. (1) A Velencéért Oklevelet olyan Velence városban tevékenykedő személyek és 
szervezetek kaphatják, akik a helyi közösség szolgálatában, összefogásában jelentős 
érdemeket szereztek.   
(2) Évente maximum két Velencéért Oklevél adományozható.  
(3) Amennyiben az adott évben nincs a Velencéért Oklevélre alkalmas személy, szervezet, a 
Képviselő-testületnek nincsen adományozási kötelezettsége.   
(4) A Velencéért Oklevél erkölcsi elismerés, pénzjutalommal nem jár.  
 
12.§. (1) A Velencéért Oklevél odaítélésére bárki tehet javaslatot. A javaslatokat minden év 
augusztus 20. napjáig kell a Polgármesternek benyújtani. A javaslatot indokolni kell.  
(2) A javaslatokat döntéshozatalra a Polgármester –ABC sorrendben- terjeszti a Képviselő-
testület elé. Az érvényes ajánlások közül az adományozott(ak) személyére a Polgármester tesz 
javaslatot.  
(3) A Velencéért Oklevélre csak élő személy/ ténylegesen működő szervezet jelölhető.  
(4) A képviselő-testület a Velencéért Oklevél odaítéléséről minősített többségű szavazattal 
zárt ülésen dönt.  
(5) A határozathozatal során minden jelölt tekintetében egyedi határozathozatalra kerül sor 
oly módon, hogy a Képviselő-testület tagjai fordulónként egy jelöltre adhatnak le „igen”, azaz 
támogató szavazatot.  
Amennyiben az első szavazás során nem állapítható meg eredmény, ismételt szavazást kell 
tartani. Az ismételt szavazás alkalmával kizárólag a két legtöbb „igen” szavazattal rendelkező 
jelölt bocsátható szavazásra 
(6) A Velencéért Oklevél átadása az október 23. napi városi ünnepségen történik.  
(7) A díjadományozásban részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást 
vezet.  
 

VI. fejezet  

Vegyes és Záró rendelkezések  

 
13.§. (1) Jelen rendeletben nevesített elismerő kitüntetések, díjak visszavonhatóak, 
amennyiben az elismerésben részesített személy illetőleg szervezet arra érdemtelenné válik.  
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(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától 
jogerősen eltiltott, közösségellenes, vagy településellenes magatartása nyilvánvaló. Ebben az 
esetben az elismerést vissza kell vonni.  
(3) A visszavonásról a Képviselő-testület zárt ülésen határozattal, minősített többséggel dönt.  
(4) A visszavonásról szóló döntést az önkormányzat hivatalos weblapján és a hivatalos lapban 
kell közzé tenni.  
 
14.§.(1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján, 2011. augusztus 1. napján lép 
hatályba. 
(2) Jelen önkormányzati rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:  
a) Velence Nagyközség Önkormányzatának 9/2003. (III.24.) Ök számú rendelete a 21/1992. 
(IX.25.) Ök. számú rendelettel elfogadott Velencéért Emlékérem alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló rendelet módosításáról és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalásáról,  
b) Velence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2001. (IX.24.) Ök. sz. 
rendelete a Velence Rózsája Díj alapításáról. 
 
 
Velence, 2011. július 18. 
 
 

 
Oláhné Surányi Ágnes                               dr. Papp Gyula Gábor 

polgármester                                               címzetes főjegyző 
 

 
 
E rendelet kihirdetésre került. 
 
 
Velence, 2011.augusztus 1.  
                                                                              dr. Papp Gyula Gábor 
                                                                                                  címzetes főjegyző 


