Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei
8/1993. (VII. 4.) Tolna m. ör. – a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és
adományozásáról
Az egységes szerkezetű szöveg hatályos: 2013. március 1-jétől
1. oldal

A Tolna Megyei Önkormányzat
8/1993. (VII. 4.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak
alapításáról és adományozásáról
- a módosításokkal egységes szerkezetben - 1

Tolna Megye Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.
§ (6) bekezdésének a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a megyei kitüntetésekről
a következő önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §
(1) A Megyei Közgyűlés a megye társadalmi, tudományos, kulturális, irodalmiművészeti, közoktatási-közművelődési, sport- és gazdasági életében elért
kimagasló érdemek és rangos életművek elismerésére:
a) Tolna Megye Önkormányzatának Bezerédj István-díja,
b) Tolna Megye Önkormányzatának Babits Mihály-díja,
c) Tolna Megye Önkormányzatának Beszédes József-díja,
d) Tolna Megye Önkormányzatának Sipos Márton-díja
elnevezésű megyei kitüntetéseket alapít. 2
(2) A Megyei Közgyűlés Tolna megye közigazgatásában végzett kimagasló
köztisztviselői tevékenység, valamint a megye lakosságát szolgáló
intézményeknél végzett kiemelkedő színvonalú közalkalmazotti tevékenység
elismerésére:
a.)Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője,
b) Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja
elnevezésű megyei kitüntetéseket alapít. 3
(3) A Megyei Közgyűlés Tolna megye általános felvirágoztatásáért végzett
országos, vagy nemzetközi figyelmet érdemlő, hosszú időn át kifejtett kimagasló
társadalmi tevékenység elismerésére „Tolna Megyéért" elnevezésű megyei
kitüntetést alapít. 4
(4) A Megyei Közgyűlés a Tolna megyében végzett kiemelkedő szociális munka
elismerésére „Kiemelkedő Szociális Munkáért” elismerő címet adományozhat. 5
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Módosította: 14/1995. (VI. 29.) Tolna m. ör., 5/1996. (III. 12.) Tolna m. ör., 13/1999. (VI. 17.) Tolna
m. ör., 12/2002. (VII. 5.) Tolna m. ör., 13/2004. (VI. 30.) Tolna m. ör., 10/2005. (II. 21.) Tolna m. ör.,
16/2007. (VI. 27.) Tolna m. ör., 3/2013. (II. 15.) Tolna m. ör.
A rendelkezés számozását (1) bekezdésre módosította a 14/1995. (VI. 29.) Tolna m. ör. 1. §-a
(1995. június 29-ével)
Az 1. § (2) bekezdését beiktatta a 14/1995. (VI. 29.) Tolna m. ör. 1. §-a (1995. június 29-ével,
azzal, hogy ezen kitüntető díjak első ízben 1996. évben adományozhatóak), hatályos szövegét
megállapította a 3/2013. (II. 15.) Tolna m. ör. 1. §-a (hatályos: 2013. március 1-jétől)
Az 1. § (3) bekezdését beiktatta az 5/1996. (III. 12.) Tolna m. ör. 1. §-a (1996. március 12-ével,
azzal, hogy a „Tolna Megyéért” kitüntető díj első ízben 1996. évben adományozható), hatályos
szövegét megállapította a 13/1999. (VI. 17.) Tolna m. ör. 1. §-a (hatályos: 1999. július 1-jétől)
Az 1. § (4) bekezdését beiktatta a 10/2005. (II. 21.) Tolna m. ör. 1. §-a (2005. február 21-ével)
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(5) A Megyei Közgyűlés elnöke esemény vagy évforduló alkalmával Elnöki Elismerő
Oklevelet adományozhat. 6
A kitüntető díjak adományozásának feltételei
2. §
(1) A kitüntető díjak odaítélhetők:
a) vagy hosszú éveken keresztül maradandó értéket teremtő kimagasló munka,
átfogó életmű,
b) vagy országos elismerést kiváltó alkotás, találmány,
c) vagy nemzetközi rangot jelentő eredmény
alapján, amely mindhárom esetben közvetlenül Tolna megyét is érintő.
(2) „Tolna Megyei Önkormányzatának Bezerédj István-díja" adományozható annak,
aki az (1) bekezdés szerinti érdemeket szerzett a megye társadalmi életének,
közéletének, közigazgatásának szervezése és irányítása, a megye
társadalmának humánszolgálati ellátása terén.
(3) „Tolna Megye Önkormányzatának Babits Mihály-díja" adományozható annak,
aki az (1) bekezdés szerinti érdemeket szerzett a megye kulturális, irodalmiművészeti életében alkotó- és előadóművészi tevékenységével, kritikai és
feltáró munkájával.
(4) „Tolna Megye Önkormányzatának Beszédes József-díja" adományozható
annak, aki az (1) bekezdés szerinti érdemeket szerzett a megye gazdasági
életében, alkotó és kutató műszaki, agrár, kommunális, területfejlesztési és
környezetvédelmi tevékenység, alkalmazott tudományok körében végzett
munka terén.
(5) „Tolna Megye Önkormányzatának Sipos Márton-díja" adományozható annak,
aki az (1) bekezdés szerinti érdemeket szerzett a megye versenysportjában,
testnevelési, szabadidős és diáksport, turisztikai és természetjáró
tevékenységében.
(6) „Tolna Megye Kiváló Köztisztviselője" díj adományozható annak, aki az (1)
bekezdés szerinti érdemeket szerzett közigazgatási tevékenységben. 7
(7) „Tolna Megye Kiváló Közalkalmazottja” kitüntető díj adományozható annak, aki
az (1) bekezdés szerinti érdemeket szerzett a megye lakosságát szolgáló
intézményi ellátás terén. 8
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Az 1. § (5) bekezdését beiktatta a 10/2005. (II. 21.) Tolna m. ör. 1. §-a (2005. február 21-ével)
A 2. § (6) bekezdését beiktatta a 14/1995. (VI. 29.) Tolna m. ör. 2. §-a (1995. június 29-ével),
hatályos szövegét megállapította a 12/2002. (VII. 5.) Tolna m. ör. 2. §-a (hatályos: 2002. július 5étől)
A 2. § (7) bekezdését beiktatta a 14/1995. (VI. 29.) Tolna m. ör. 2. §-a (1995. június 29-ével),
hatályos szövegét megállapította a 3/2013. (II. 15.) Tolna m. ör. 2. §-a (hatályos: 2013. március 1jétől)
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(8) „Tolna Megyéért" kitüntető díj adományozható annak, aki az (1) bekezdés
szerinti érdemeket szerzett a megye általános felemelkedése érdekében
országos vagy nemzetközi figyelmet érdemlő tevékenységével. 9
(9)

10

A kitüntető díjak adományozásának rendje
3. §
(1) A kitüntető díjakat a Megyei Közgyűlés adományozza.
(2) A kitüntető díjak:
a) egyéneknek,
b) közösségeknek kollektív díjként, illetve
c) több egyénnek megosztva
egyaránt adományozhatók.
(3) A díjak adományozására javaslatot tehetnek:
a) a Megyei Közgyűlés tisztségviselői, tagjai, bizottságai és főjegyzője,
b) Tolna megye országgyűlési képviselői,
c) a Tolna megye közigazgatási területén működő települési önkormányzatok
képviselő-testületei, polgármesterei,
d) a megye területén működő, a megye lakossága számára közszolgáltatást
nyújtó intézmények,
e) a kitüntető díjak szerinti szakterületek megyei szintű szakmai és társadalmi
szervezetei. 11
(4) A javaslatokat minden évben – a 7.§.(4) bekezdésben foglalt kivétellel – április
30-áig kell a Közgyűlés elnökének megküldeni.12
(5) A javaslatokat a Közgyűlés által megválasztott bíráló bizottság, mint ideiglenes
bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Közgyűlés állandó bizottságainként
1-1 fő. A bíráló bizottság elnökét – figyelemmel a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a Szervezeti és
Működési Szabályzat vonatkozó rendelkezéseire – a Közgyűlés választja. A
kitüntetési javaslatok támogatásához a bíráló bizottság minősített többségű
döntése szükséges. 13
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A 2. § (8) bekezdését beiktatta az 5/1996. (III. 12.) Tolna m. ör. 2. §-a (1996. március 12-ével)
A 2. § (9) bekezdését hatályon kívül helyezte a 13/2004. (VI. 30.) Tolna m. ör. 1. §-ának (3)
bekezdése (2004. július 1-jével)
A 3. § (3) bekezdésének f) pontját beiktatta a 13/1999. (VI. 17.) Tolna m. ör. 2. §-a (1999. július 1jével), hatályos szövegét megállapította a 3/2013. (II. 15.) Tolna m. ör. 3. §. (1) bekezdése
(hatályos: 2013. március 1-jétől)
A 3. § (4) bekezdésének hatályos szövegét megállapította a 3/2013. (II. 15.) Tolna m. ör. 3. §. (2)
bekezdése (hatályos: 2013. március 1-jétől)
A 3. § (5) bekezdésének hatályos szövegét megállapította a 3/2013. (II. 15.) Tolna m. ör. 3. §. (3)
bekezdése (hatályos: 2013. március 1-jétől)
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(6) A kitüntető díjak odaítélésére a bíráló bizottság véleménye alapján a Közgyűlés
elnöke tesz javaslatot a Közgyűlés számára.
(7) A kitüntető díjak odaítéléséről a Közgyűlés dönt.
(8) Az 1. § (1) bekezdése és az 1. § (3) bekezdése szerinti kitüntető díjakból
díjanként évente egy adható. Az 1. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti díjból
évente kettő, a b) pontja szerinti kitüntető díjból évente négy adható ki. 14
(9) A közösségnek kollektív díjként adott, illetve a több egyénnek megosztva
adományozott kitüntető díj egy díjnak minősül.
(10) Amennyiben a döntést megelőző évben a Közgyűlés arra érdemes jelölt
hiányában vagy más okból ezt a keretet nem használta ki, kivételesen
kiemelkedő esetben ennek arányában a tárgyévben megnövelhető a díjak
száma.
(11) A díjak adományozásának időpontja – a 7.§-ban szabályozott kitüntető díj
kivételével – a Megyenapra figyelemmel minden év szeptember 1-je. 15
(12) A Közgyűlés a díjak átadására a Közgyűlés elnökét hatalmazza fel.
(13) A díjakat ünnepélyes keretek között, lehetőleg széles nyilvánosság előtt, a
Közgyűlés ülésén kell átadni.
A kitüntető díjak részletezése
4. §
(1) A kitüntetések adományozása során a kitüntetettek számára oklevelet,
emlékplakettet és pénzjutalmat kell átadni.
(2) Az oklevél tartalmazza az adományozó nevét, a díj nevét, a kitüntetett nevét, a
kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, valamint az adományozás idejét. Az
oklevél díszes grafikai kivitelben készül.
(3) Az emlékplakett művészi kivitelű, körlap alakú, egyoldalas bronzplakett. A
plaketten az 1. § (1) bekezdésének a)-d) pontjai szerinti kitüntető díjak esetében
a díj nevét adó személyiség portréja látható, neve, valamint születési és
halálozási évszáma olvasható, az 1. § (2) bekezdésének a)-b) pontjai és a (3)
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A 3. § (8) bekezdésének hatályos szövegét megállapította a 3/2013. (II. 15.) Tolna m. ör. 3. §. (4)
bekezdése (hatályos: 2013. március 1-jétől)
A 3. § (11) bekezdésének hatályos szövegét megállapította a 3/2013. (II. 15.) Tolna m. ör. 3. §. (5)
bekezdése (hatályos: 2013. március 1-jétől)
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bekezdése szerinti kitüntető díj esetében a megye címere szerepel körülötte a
kitüntető díj elnevezésével. 16
(4) A kitüntető díjhoz kapcsolódó pénzjutalom bruttó összege az 1. § (1) és (3)
bekezdései szerinti kitüntető díjak esetében 200.000,- Ft, az 1. § (2) bekezdése
szerinti kitüntető díjak esetében pedig 100.000,- Ft. 17
(5) A több egyén között megosztva kiadott díjjal egyénenként oklevél és
emlékplakett adandó, a díjazottak között a (4) bekezdés szerinti pénzjutalom
összege egyenlő arányban osztandó meg.
(6) Közösségek részére történő adományozás esetén a díj teljes összege nem
haladhatja meg a 4. § (4) bekezdésében meghatározott összeg kétszeresét. 18
(7) A közösség részére kiadott díjjal a közösségnek szóló egy oklevél és egy
emlékplakett, valamint a (6) bekezdés szerinti egyösszegű osztatlan
pénzjutalom adandó.
A kitüntető díjak visszavonásának rendje
5. §
(1) A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné vált.
Érdemtelen a kitüntetésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától
jogerősen eltiltott.
(2) A kitüntető díjak visszavonására azok tehetnek javaslatot, akik az adományozás
kezdeményezésére jogosultak.
(3) A visszavonásról a javaslat alapján a Megyei Közgyűlés dönt, a bíráló bizottság
véleményének kikérését követően.
(4) A visszavonást elrendelő döntés esetén a Közgyűlés gondoskodik a kitüntető
díjhoz adományozott oklevél és emlékplakett bevonásáról.
6. §
A kitüntetettekről a Megyei Önkormányzat Hivatalában nyilvántartást kell vezetni,
amely tartalmazza a 4. § (2) bekezdése szerinti adatokat, valamint a pénzjutalom
összegét.
16
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A 4. § (3) bekezdésének hatályos szövegét megállapította a 13/2004. (VI. 30.) Tolna m. ör. 1. §ának (1) bekezdése (hatályos: 2004. július 1-jétől) azzal, hogy rendelkezéseit a 2004. évi díjazottak
tekintetében is alkalmazni kell
A 4. § (4) bekezdésének hatályos szövegét megállapította a 13/2004. (VI. 30.) Tolna m. ör. 1. §ának (2) bekezdése (hatályos: 2004. július 1-jétől) azzal, hogy rendelkezéseit a 2004. évi díjazottak
tekintetében is alkalmazni kell
A 4. § (6) bekezdésének hatályos szövegét megállapította a 14/1995. (VI. 29.) Tolna m. ör. 6. §-a
(hatályos: 1995. június 29-étől)
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A Kiemelkedő Szociális Munkáért elismerő cím adományozásának
feltételei, rendje 19
7. §
(1) A „Kiemelkedő Szociális Munkáért” elismerő cím évente három olyan Tolna
megyei szakembernek adományozható, aki Tolna megyében kiemelkedő
szociális munkát végez.
(2) A fenti elismerő cím adományozása (díszes grafikai kivitelben készülő)
oklevéllel történik, amely tartalmazza az adományozó nevét, a cím
megnevezését, az elismerésben részesülő nevét, a címre való érdemesség
rövid indokát, valamint az adományozás idejét.
(3) Az oklevélhez kapcsolódó pénzjutalom bruttó összege 100.000,- Ft.
(4) Az oklevél adományozására javaslatot tehetnek a Megyei Közgyűlés
tisztségviselői, tagjai, a megye közigazgatási területén működő települési
önkormányzatok képviselő-testületei, a megyében működő szociális
intézmények vezetői és az érintett szakmai szervezetek. A javaslatokat minden
évben szeptember 15-ig kell a Közgyűlés elnökéhez megküldeni.20
(5)

21

(6) Az oklevelet a Megyei Közgyűlés elnöke minden évben a Szociális Munkások
Napján ünnepélyes keretek között adja át.
Elnöki Elismerő Oklevél adományozásának feltételei, rendje 22
8. §
(1) Az eseményre vagy évfordulóra utaló Elnöki Elismerő Oklevél a jelentős
tevékenységet végző személyek vagy közösségek részére adományozható.23
(2) Az elismeréshez kapcsolódóan emléktárgy és/vagy pénzjutalom kerül átadásra.
A pénzjutalom bruttó összege – emléktárggyal együttes adományozás esetén –
50.000,- Ft, egyéb esetben bruttó 100.000,- Ft. 24
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A rendelet 7. §-át és az azt megelőző alcímet beiktatta a 10/2005. (II. 21.) Tolna m. ör. 2. §-a
(2005. február 21-ével)
A 7. §. (4) bekezdés hatályos szövegét megállapította a 3/2013. (II. 15.) Tolna m. ör. 4.§-a
(hatályos: 2013. március 1-jétől)
A 7. §. (5) bekezdését hatályon kívül helyezte a 3/2013. (II. 15.) Tolna m. ör. 6. §. (2) bekezdése
(2013. március 1-jével)
A rendelet 8. §-át és az azt megelőző alcímet beiktatta a 10/2005. (II. 21.) Tolna m. ör. 3. §-a
(2005. február 21-ével)
A 8.§. (1) bekezdés hatályos szövegét megállapította a 3/2013. (II. 15.) Tolna m. ör. 5. §-a
(hatályos: 2013. március 1-jétől)
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(3) Az elismerés odaítéléséről a Megyei Közgyűlés elnöke dönt.
(4) Az elismerést a Megyei Közgyűlés elnöke ünnepélyes keretek között az
esemény vagy évforduló alkalmával adja át.
9. § 25
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti a
kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 4/1991. (VI. 27.) Tolna m. ör.,
valamint az ennek módosításáról rendelkező 4/1992. (VI. 19.) Tolna m. ör., és a
8/1993. (VII. 4.) Tolna m. ör. 7. §-a.

Príger József
a Közgyűlés elnöke
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dr. Farkas László
megyei főjegyző

A 8. § (2) bekezdésének hatályos szövegét megállapította a 16/2007. (VI. 27.) Tolna m. ör. 1. §-a
(hatályos: 2007. július 1-jétől)
A rendelet 9. §-át beiktatta a 10/2005. (II. 21.) Tolna m. ör. 4. §-a (2005. február 21-ével)

Szerkesztés lezárva: 2013. február 22.

