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Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának
13/2018. (X.31.) önkormányzati rendelete
a „PÉTFÜRDŐ … ÉV HIVATÁSOS TŰZOLTÓJA” kitüntető cím alapításáról
és adományozásának rendjéről
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában és 23.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. § (1) A "PÉTFÜRDŐ … ÉV HIVATÁSOS TŰZOLTÓJA” kitüntető cím a Pétfürdői
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományába tartozó hivatásos tűzoltó részére
adományozható, aki az adományozás évét megelőző évben a tűzmegelőzés, a tűzoltás, a
műszakimentés és a katasztrófa elhárítás területén kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel
hozzájárult a parancsnokság működési területén a közbiztonság javításához, a tűzesetek
számának csökkentéséhez.
(2) A kitüntető cím posztumusz is adományozható.
2. § (1) A kitüntető címet Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
minősített többségű döntéssel adományozza.
(2) A kitüntető címből évente 1 db adományozható.
(3) A kitüntető címet a polgármester adja át ünnepélyes állománygyűlés keretében, Flórián nap
alkalmával (május 4).
3. § (1) A kitüntető cím adományozására javaslatot tehetnek:
a) a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnoka,
b) a Képviselő-testület tagjai,
c) a Képviselő-testület bizottságai.
(2) Az írásban benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy nevét, rendfokozatát,
a szakmai munkásságának részletes bemutatását és az 1. § (1) bekezdésében szereplő kimagasló
teljesítményének méltatását.
(3) A javaslatokat minden év február 28-ig a Humán Bizottsághoz kell eljuttatni. A Humán
Bizottság március 20-ig előkészíti a döntési javaslatot, amit a polgármester terjeszt a Képviselőtestület elé.
(4) Az (1) bekezdés b)-c) pontjában maghatározott javaslattevők írásbeli javaslatának a (2)
bekezdésben meghatározottakon túl tartalmaznia kell a tűzoltóparancsnok véleményét is.
4. § (1) A kitüntető címmel képzőművészeti kivitelezésű kerámia lap jár. A kerámia lap leírását
e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A kitüntető címmel egyszeri pénzjutalom jár, melynek összege nettó 100 ezer Ft.
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(3) A kitüntetett részére Pétfürdő címerével ellátott, A/4-es méretű színes emléklapot kell
kiállítani alkalomhoz illó borítóval. Az emléklapnak tartalmaznia kell:
a) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata megjelölést,
b) a kitüntetett nevét, rendfokozatát
c) az adományozást kimondó képviselő-testületi határozat számát és idejét,
d) a Tűzoltóként végzett kiemelkedő tevékenységéért feliratot,
e) az adományozás dátumát,
f) a polgármester és a jegyző aláírását,
g) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata bélyegzőjét.
(4) Posztumusz adományozás esetén a pénzjutalom a közeli hozzátartozót illeti.
5. § (1) E rendeletben alapított kitüntető cím adományozását a „Pétfürdő Kitüntetettjei”
nyilvántartásba be kell vezetni, melynek melléklete tartalmazza az emléklapok fénymásolatait.
(2) A nyilvántartásba történő bejegyzésről a jegyző gondoskodik.
(3) A nyilvántartás tartalmazza a kitüntetett személy személyi azonosítóit, illetve azon
tevékenységének megnevezését, amelyért az elismerésben részesült, az adományozás
időpontját, az adományozás indokolását, a képviselő-testületi határozat számát.
6. § (1) A kitüntető címet a Képviselő-testület a javaslattételi jogkörrel rendelkezők
kezdeményezésére visszavonhatja, ha a kitüntetett arra érdemtelenné vált. Érdemtelen a
kitüntető cím viselésére különösen az a hivatásos tűzoltó, akit
a) a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott,
b) a testülettől fegyelmi úton elbocsátottak,
c) a szakmai etikai kódexnek nem megfelelő magatartás miatt elmarasztaltak.
(2) A megvonásról a Képviselő-testület minősített többséggel hozott, részletes indokolást
tartalmazó határozatot hoz, amelyet az érintettel közölni kell.
(3) A kitüntető cím viselésére érdemtelenné vált személytől az oklevelet és a dísztárgyat vissza
kell vonni.
(4) Az oklevél és a dísztárgy visszavonásáról a képviselő-testületi határozat alapján a
polgármester intézkedik.
(5) Az érdemtelenné válás tényét az 5. § alatti nyilvántartásba is be kell vezetni.
7. § A kitüntető címmel kapcsolatos költségek fedezetét az önkormányzat mindenkori éves
költségvetési rendeletében az önkormányzat kiadásai között kell megtervezni.
8. § Az e rendelet 3.§ (3) bekezdésében megállapított beadási határidő előtt a Pétfürdői
Polgármesteri Hivatal a helyi képújságban két alkalommal javaslattételi felhívást jelentet meg.
9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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1. melléklet a 13/2018.(X.31.) önkormányzati rendelethez

A „PÉTFÜRDŐ … ÉV HIVATÁSOS TŰZOLTÓJA” kerámia lap leírása

1.
a)
b)
c)
d)

Az emléktárgy:
Rózsás Tünde Tímea fazekas által tervezett,
11x18 cm méretű,
téglalap alakú,
fehér agyagból vörös-sárga árnyalattal, akril színezővel, több rétegű lakkozással készült
kerámia lap.

2. A kerámia lapon tűzmadár ábrázolás látható, melynek kiterjesztett szárnyai és farktollai
szimbolizálják a tüzet.
3. A farktollak sárgás színű lángcsóváiban jelenik meg fekete színnel 2 sorban
PÉTFÜRDŐ ……..ÉV
HIVATÁSOS TŰZOLTÓJA
felirat.
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