
 
VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZGYŐLÉSÉNEK 
 

25/2011.(IX.16.), a 41/2011.(XII.16.) Ör. és a 46/2012. (IX.14.) Ör.-rel módosított 
 

1/2011. (I.28.) önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat által alapított kitüntetésekrıl  

 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a Magyar 
Köztársaság kitüntetéseirıl szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1)bekezdés c.) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján  
a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (1) 
bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli 
el: 
 
 
1.) „Veszprém Város Díszpolgára” cím adományozása 
 
1.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a város 

közéletének kiemelkedı személyiségei számára, vagy, akik a város 
érdekében kifejtett kiemelkedı tevékenységükkel - életmővükkel - a várost 
tiszteletreméltóan szolgálták, vagy szolgálják, az elismerés, ragaszkodás és 
tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen a „Veszprém Város Díszpolgára” 
címet adományozhatja. A ”Veszprém Város Díszpolgára” cím 
Veszprémben bejelentett lakóhellyel rendelkezı személynek 
adományozható.  

 
 (2) A „Veszprém Város Díszpolgára” címet a Közgyőlés nemzeti ünnepek 

alkalmából adományozza.  
 
 
2.) „Veszprém Város Tiszteletbeli Polgára” cím adományozása 
 
2.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése azoknak a 

nem veszprémi polgároknak, akik a város érdekében kifejtett kiemelkedı 
tevékenységükkel - életmővükkel - a várost tiszteletreméltóan szolgálták,  
vagy szolgálják, a város jó hírét az ország határain belül, vagy azon túl 
különös hatékonysággal erısítik vagy erısítették, az elismerés, ragaszkodás 
és tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen a „Veszprém Város Tiszteletbeli 
Polgára” címet adományozhatja. 

 
(2) A ”Veszprém Város Tiszteletbeli Polgára” címet a Közgyőlés nemzeti 
ünnepek alkalmából adományozza.  
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3.) „Veszprém Városért - Pro Urbe” érdemérem adományozása 
 
3.§ (1)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a város 

életében, a közösség javára kifejtett eredményes tevékenység elismeréséül 
”Veszprém Városért – Pro Urbe” érdemérmet alapít.  

 
(2) Az érdemérem természetes személynek, jogi személynek, jogi 

személyiséggel nem rendelkezı szervezetnek adományozható, ha: 
 

a.) a város gazdasági életében, 
b.) a városfejlesztésben, 
c.) a város közéletében, 
d.) a tudomány, a mővészetek területén, 
 e.) az egészségügy, oktatás, nevelés, sport területén kiemelkedı, 
eredményes munkát végzett. 

 
(3)  Az adományozható érdemérmek száma évente legfeljebb három. 
 
(4) A Közgyőlés a „Veszprém Városért – Pro Urbe” érdemérmet nemzeti 

ünnepek alkalmából adományozza.  
 
 
4.) „Gizella díj” adományozása 
 
4.§ (1)1 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata elsı magyar királynénk, 

Gizella életútjára emlékezve, a város szellemi, mővészeti, épített környezeti 
értékeinek létrehozásáért és megırzéséért, a város természeti értékeinek 
megırzéséért, a város nemzetközi hírének öregbítéséért, kapcsolatainak 
kiépítéséért és ápolásáért végzett, valamint a sport területén elért 
kiemelkedı tevékenység elismeréseként „Gizella díjat” alapít. A „Gizella 
díj” természetes személynek, jogi személynek, jogi személyiséggel nem 
rendelkezı szervezetnek adományozható. 

 
(2)  A Közgyőlés évente legfeljebb 3 ”Gizella díjat” adományoz. 

 
(3) A „Gizella díjat” a polgármester minden évben a Gizella napok keretében 

adja át. 
 
 

                                            
1 A rendelet 4. § (1) bekezdését módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 1. §-a 2012. szeptember 15-ei hatállyal. 
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5.)  ”Veszprém Város Díszpolgára”, ”Veszprém Város Tiszteletbeli 
Polgára” címek, ”Veszprém Városért - Pro Urbe” érdemérem, ”Gizella 
díj” adományozásával kapcsolatos közös szabályok  

 
5.§  (1) Az adományozást kezdeményezheti bármely Veszprémben bejelentett 

lakóhellyel rendelkezı természetes személy vagy veszprémi székhelyő jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet.  

 
(2) A kezdeményezést a ”Veszprém Város Díszpolgára” cím, ”Veszprém 
Város Tiszteletbeli Polgára” cím, ”Veszprém Városért - Pro Urbe” 
érdemérem esetében határidıre tekintet nélkül, a ”Gizella díj” esetében 
pedig minden év március 31-ig kell megküldeni Veszprém Megyei Jogú 
Város jegyzıje részére. 

 
6.§  A ”Veszprém Város Díszpolgára” címet, a ”Veszprém Város Tiszteletbeli 

Polgára” címet, a ”Veszprém Városért - Pro Urbe” érdemérmet, a ”Gizella 
díjat” a polgármester, az alpolgármesterek, az önkormányzati bizottságok 
elnökei által alkotott munkacsoport javaslata alapján Veszprém Megyei Jogú 
Város Közgyőlése adományozza.  

 
 
7.§ (1) A díszpolgári címben és a tiszteletbeli polgári címben részesítettnek az 

adományozáskor a polgármester 
a.) díszes oklevelet és 
b.) Veszprém város címerével díszített plakettet  
ad át. 

 
(2) A díszpolgári és a tiszteletbeli polgári oklevél tartalmazza: 
a.) az adományozó megjelölését, 
b.) az adományozásról szóló határozat számát és keltét, 
c.) az adományozott nevét, foglalkozását vagy hivatali állását, 
d.) az adományozás indokait, 
e.) az adományozó pecsétjét. 

 
(3) Veszprém város díszpolgárainak és tiszteletbeli polgárainak nevét 
gravírozott rézlemezen kell megörökíteni, és azt a Polgármesteri Hivatalban 
kell elhelyezni.  

 
 
8.§  (1) A „Veszprém Város Díszpolgára” és „Veszprém Város Tiszteletbeli 

Polgára” nevét és az adományozó oklevél által tartalmazott adatokat a 
”Veszprém Város Díszpolgárainak Névkönyvébe”, illetve ”Veszprém 
Város Tiszteletbeli Polgárainak Névkönyvébe” kell bejegyezni.  
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(2) ”Veszprém Város Díszpolgárainak Névkönyvét” és ”Veszprém Város 
Tiszteletbeli Polgárainak Névkönyvét” a számozott oldalak lezárását 
követıen a Veszprém Megyei Levéltárba kell megırizni. 

 
9.§ (1) „Veszprém Város Díszpolgára” és „Veszprém Város Tiszteletbeli Polgára” 

a Közgyőlés és a város lakosságának tiszteletét és megbecsülését élvezi, 
ezért: 

 
a.) meg  kell hívni:  
a.a.) a Közgyőlés ünnepi üléseire 
a.b.) városi ünnepségekre, rendezvényekre 
b.) halála esetén - családja kívánságára - díszsírhely illeti meg. 

 
 
10.§ (1)2 A ”Veszprém Városért – Pro Urbe” érdeméremmel kitüntetettnek a 

polgármester érdemérmet, az adományozásról szóló okiratot és jutalmat ad 
át.  

 
(2) A kitüntetett nevét, az adományozás indokaival, a határozat számával és 
keltével a ”Veszprém Városért” elnevezéső díszkönyvbe be kell jegyezni. A 
díszkönyvet a számozott oldalak lezárását követıen a Veszprém Megyei 
Levéltárban kell megırizni.  

 
 

11.§3 A „Gizella-díjban” részesítetteknek a polgármester oklevelet GISLA 
REGINA feliratú emlékérmet, jutalmat ad át. 

 
 
12.§ A ”Veszprém Városért – Pro Urbe” érdeméremmel kitüntetettet és a ”Gizella 

díjban” részesítettet megilletı pénzjutalom összegét a rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 

 
 
5/A.) „Volkra Ottó díj” adományozása4 
 
 
12/A5.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése - a 

Pannon Egyetem Szenátusának kezdeményezésére – Volkra Ottó díjat 
alapít. A díj annak a személynek adományozható, aki tevékenysége 

                                            
2 A rendelet 10. § (1) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (2) bekezdése 2013. 

január 1-jei hatállyal. 
3 A rendelet 11. §-ának szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (2) bekezdése 2013. január 1-jei 

hatállyal. 
4 A rendeletet 5/A. alcímmel kiegészítette a 41/2011. (XII.16.) Ör. 1. §-a 2012. január 1-jei hatállyal. 
5 A rendeletet 12/A. §-sal kiegészítette a 41/2011. (XII.16.) Ör. 1. §-a 2012. január 1-jei hatállyal. 
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során kiemelkedı teljesítményt nyújtott Veszprém város és a Pannon 
Egyetem kapcsolatának erısítésében és a Pannon Egyetemmel történı 
együttmőködésrıl szóló 261/2011. (IX.30.) VMJVÖK. határozat 
szerinti együttmőködés keretében meghatározott célok elısegítésében.  

 
(2)  A díjat a Veszprémi Egyetemi Városi Tanács (a továbbiakban: Tanács) 

javaslata alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyőlése adományozza.  

 
(3)  A Tanács minden évben csak egy javaslatot tehet a Közgyőlésnek.  

 
(4)  A Volkra Ottó díj átadására minden évben az egyetemi tanévnyitó 

ünnepség keretében kerül sor.  
 

(5)  A kitüntetettnek a polgármester érmet és az adományozásról szóló 
okiratot ad át.  

 
(6)6  A kitüntetéssel jutalom jár, melynek összegét a rendelet 1. melléklete 

tartalmazza.  
 
 
6.) ”Pro Civitate díj” adományozása 

 
13.§ (1) A Közgyőlés az általa elfogadott Civil koncepcióban rögzítetteknek 

megfelelıen a Veszprémben kiemelkedı tevékenységet végzı, az 
önkéntesség elve alapján szervezıdı -  az egyesülési jogról, vagy a Polgári 
Törvénykönyvrıl szóló törvény alapján létrejött - az illetékes megyei 
bíróságon bejegyzett, veszprémi székhellyel mőködı civil szervezetek 
munkájának elismerésére ”Pro Civitate díjat” alapít. 

 
(2) A kitüntetı díj odaítélésérıl a Közgyőlés dönt. A Közgyőlés évente egy 
”Pro Civitate díjat” adományoz. 

 
(3)7 A kitüntetett szervezet az elismerés jeleként díszoklevelet és emlékérmet 
kap, valamint jutalomba részesül.   

 
 
14.§ (1) A ”Pro Civitate díj” adományozását bármely veszprémi bejelentett 

lakóhellyel rendelkezı természetes személy, veszprémi székhelyő jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet 

                                            
6 A rendelet 12/A. § (6) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (1) bekezdése 2013. 

január 1-jei hatállyal. 
7 A rendelet 13. § (3) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (3) bekezdése 2013. 

január 1-jei hatállyal. 
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kezdeményezheti Veszprém Megyei Jogú Város jegyzıjéhez minden év 
március 31-ig benyújtott javaslatával. 

 
(2) A kitüntetési javaslatot a polgármester, az alpolgármesterek, önkormányzati 
képviselıcsoport által delegált személy és két szakértı által alkotott 
munkacsoport véleményezi. Szakértıként kell felkérni a Veszprémi Civil 
Ház vezetıjét, valamint a város közéletében és a civil szervezetek 
mőködése területén jelentıs ismeretekkel rendelkezı veszprémi polgárt. Az 
elıbbi feltételeknek megfelelı veszprémi polgárt szakértınek a 
polgármester kéri fel. 

 
 
15.§ (1) A díj átadására a Civilek Napján kerül sor. 
 

(2) 8A kitüntetı díjat – az érmet, díszoklevelet és jutalmat – a polgármester, 
vagy személyes megbízottja adja át. 

 
(3) 9A kitüntetettet megilletı jutalom összegét a rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 

 
 
7.) „Cholnoky emlékdíj” adományozása 
 
 
16.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a városban 

az értékteremtés mintájául és példájául szolgáló, több tudományágban és 
mővészeti ágban maradandót alkotó, és ezzel a város közéletét, a város 
szellemi képét és a városról alkotott közvélekedést gazdagító, egyúttal 
tevékenységükkel az egyetemes magyar kultúra javát is szolgáló veszprémi 
Cholnoky család tiszteletére és emlékére „Cholnoky emlékdíjat” alapít és 
adományozhat olyan Veszprém városi polgárok részére, akik kiemelkedı 
tevékenységüket a Cholnoky család példázata alapján végzik.  

 
(2) A ”Cholnoky emlékdíj” olyan Veszprémben bejelentett lakóhellyel 
rendelkezı polgárnak adományozható, aki a természettudomány – ezen 
belül kiemelten a környezetvédelem – vagy az orvostudomány, a 
jogtudomány, és az irodalom területén nyújt kiemelkedı teljesítményt. Az 
emlékdíj odaítélésénél továbbá figyelembe vehetı kiemelkedı 
képzımővészeti, zenei és újságírói tevékenység.  

 

                                            
8 A rendelet 15. § (2) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (2) bekezdése 2013. 
január 1-jei hatállyal. 
9 A rendelet 15. § (3) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (1) bekezdése 2013. 
január 1-jei hatállyal. 
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(3) Veszprémben bejelentett lakóhellyel nem rendelkezı személynek is 
adományozható ”Cholnoky emlékdíj”, ha korábban Veszprémben élt vagy 
tevékenysége, alkotása Veszprém városhoz kapcsolódik.  

 
17.§ (1)10 a „Cholnoky emlékdíjat” öttagú munkacsoport ajánlása alapján Veszprém 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése adományozza. A 
munkacsoport a polgármesterbıl, Veszprémben egyéni körzetben 
megválasztott országgyőlési képviselıbıl, a Veszprém Megyei Csolnoky 
Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. fıigazgatójából, a Magyar Földrajzi 
Múzeum igazgatójából, valamint Veszprémben kiemelkedı irodalmi, vagy 
képzımővészeti, vagy zenei, vagy  publicisztikai tevékenységet folytató 
személybıl áll. Amennyiben a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház 
Nonprofit Zrt. fıigazgatója nem rendelkezik orvosi végzettséggel, az 
orvos-igazgató lesz a munkacsoport tagja. Az országgyőlési képviselıt, 
valamint a kiemelkedı irodalmi, képzımővészeti, zenei vagy publicisztikai 
tevékenységet folytató személyt a munkacsoportba a polgármester kéri fel. 

 
(2) A kuratórium tagjainak mandátuma öt évre szól, annak lejártát követıen a 
Közgyőlés új kuratóriumi tagokat választ, vagy a kuratórium tagjainak 
mandátumát 5 évvel meghosszabbítja. 

 
(3) A kuratórium minden évben csak egy javaslatot tehet a Közgyőlésnek.  
 
(4) A „Cholnoky emlékdíj” átadására az elsı Közgyőlés megalakulásának 
hónapjában, októberben, ünnepélyes keretek között kerül sor.  

 
(5) A kitüntetettnek a polgármester emlékérmet és az adományozásról szóló 
okiratot ad át.  

 
(6)11 A kitüntetéssel jutalom jár, melynek összegét e rendelet 1. melléklete 
tartalmazza.  

 
(7) A kitüntetett nevét az adományozás indokaival, a határozat számával és 
keltével a „Cholnoky emlékdíj” elnevezéső díszkönyvbe be kell jegyezni. A 
díszkönyvet a számozott oldalak lezárása után a Veszprém Megyei 
Levéltárban kell megırizni. 

 
 
8.) „Pro Meritis érem” adományozása 

 

                                            
10 A rendelet 17.§ (1) bekezdését módosította a 25/2011.(IX.16.)Ör. 2011. szeptember 19-ei hatállyal. 
11 A rendelet 17. § (6) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (1) bekezdése 2013. 
január 1-jei hatállyal. 
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18.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a város 
épített értékeinek létrehozásáért, természeti értékeinek megırzéséért, 
gazdasági erıforrásainak gyarapításáért, szellemi és mővészeti értékeinek 
létrehozásáért és megırzéséért, a város jó hírnevének öregbítéséért végzett 
tevékenység elismeréseként „Pro Meritis érem”adományozását határozza 
el. 

 
(2) A „Pro Meritis érem” adományozását bármely veszprémi bejelentett 
lakóhellyel rendelkezı természetes személy, veszprémi székhelyő jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet 
kezdeményezheti Veszprém Megyei Jogú Város jegyzıjéhez benyújtott 
javaslatával.  

 
(3) A ”Pro Meritis érmet” az alpolgármesterek által alkotott munkacsoport 
javaslatára a polgármester adományozza.  

 
(4) Évente legfeljebb tizenkét ”Pro Meritis érem” adományozható. 

 
 
19.§  A „Pro Meritis éremben” részesítetteknek a polgármester oklevelet, PRO 

MERITIS feliratú emlékérmét ad át, melyen szerepel az adományozott neve. 
 
 
9.) „Szabad Sajtó Díja” adományozása 
 
 
20.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a város 

nyomtatott és elektronikus információszolgáltatásában végzett kiemelkedı 
tevékenység elismeréseként „Szabad Sajtó Díja” adományozását határozza 
el. 

 
(2) Évente egy „Szabad Sajtó Díja” adományozható. 

 
 
21.§ (1) A „Szabad Sajtó Díjának” adományozását bármely veszprémi bejelentett 

lakóhellyel rendelkezı természetes személy, veszprémi székhelyő jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet 
kezdeményezheti. A kezdeményezést Veszprém Megyei Jogú Város 
jegyzıjénél kell benyújtani minden év februárjának utolsó napjáig. 

 
(2) A „Szabad Sajtó Díjat” az alpolgármesterekbıl, önkormányzati 
képviselıcsoport vezetıjébıl álló munkacsoport javaslata alapján a 
polgármester adományozza. 
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22.§ (1) A „Szabad Sajtó Díj” átadására a Magyar Sajtó Napján kerül sor. 
 
 (2) A „Szabad Sajtó Díjban részesítettnek a polgármester: 

 a.) oklevelet, amelyen a „Szabad Sajtó Díja” felirat szerepel,  
 b.) „Szabad Sajtó Díja” feliratú emlékérmét, 
 c.)12 jutalmat  
ad át. 

 
(3)13 A kitüntetéssel jutalom jár, melyet a rendelet 1. melléklete tartalmaz. 

 
 
 
10.) ”Ranolder díj” adományozása 
 
 
23.§ (1) A Közgyőlés az oktatás-nevelés területén, vagy annak segítésében 

Veszprémben kiemelkedı érdemeket szerzett személyek munkájának 
elismerésére „Ranolder díjat” alapít. 

 
 (2) A kitüntetı díj odaítélésérıl a Közgyőlés dönt. A Közgyőlés évente 

legfeljebb négy  „Ranolder díjat” adományoz. 
 

(3) A kitüntetett az elismerés jeleként emlékérmet és díszoklevelet kap.  
 
(4)14 A kitüntetéssel jutalom jár, melynek összegét a rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 

 
 
24.§ (1) A „Ranolder díj” adományozását bármely veszprémi bejelentett lakóhellyel 

rendelkezı természetes személy, veszprémi székhelyő jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet kezdeményezheti Veszprém 
Megyei Jogú Város jegyzıjéhez minden év március 31-ig beküldött 
javaslatával.   

 
(2) A kitüntetési javaslatot véleményével ellátva az Oktatási, Ifjúsági és Sport 
Bizottság terjeszti a Közgyőlés elé. 

 
 

                                            
12 A rendelet 22. § (2) bekezdés c) pontjának szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (2) bekezdése 

2013. január 1-jei hatállyal. 
13 A rendelet 22. § (3) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (1) bekezdése 2013. 

január 1-jei hatállyal. 
14 A rendelet 23. § (4) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (1) bekezdése 2013. 

január 1-jei hatállyal. 
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25.§ (1) A ”Ranolder díj” átadására a Pedagógus Nap alkalmából ünnepélyes 
keretek között kerül sor.  

 
(2)15 A kitüntetı díjat - az érmet, a díszoklevelet és a jutalmat - a 
polgármester vagy személyes megbízottja adja át. 

 
 
11.) „Hornig  díj” adományozása 
 
 
26.§ (1) A Közgyőlés a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi ellátásban, vagy a szociálisan rászorulók támogatását 
felvállaló civil szervezetekben, társadalmi szervezetekben tevékenykedı, 
Veszprémben kiemelkedı érdemeket szerzett személyek munkájának 
elismerésére „Hornig díjat” alapít. 

 
(2) A kitüntetı díj odaítélésérıl a Közgyőlés dönt. A Közgyőlés évente 
legfeljebb kettı „Hornig díjat” adományoz. 

 
(3) A kitüntetett az elismerés jeleként emlékérmet és díszoklevelet kap. 

 
(4)16 A kitüntetéssel jutalom jár, melynek összegét a rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 

 
 
27.§ (1) A „Hornig díj” adományozását bármely veszprémi bejelentett lakóhellyel 

rendelkezı természetes személy, veszprémi székhelyő jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet kezdeményezheti Veszprém 
Megyei Jogú Város jegyzıjéhez minden év szeptember 30-ig beküldött 
javaslatával.   

 
(2) A kitüntetési javaslatot véleményével ellátva a Közjóléti Bizottság terjeszti a 
Közgyőlés elé. 

 
 
28.§ (1) A díj átadására a „Szociális Munka Napja” alkalmából rendezett ünnepség 

keretében  kerül sor. 
 

(2)17 A kitüntetı díjat – az érmet, a díszoklevelet és a jutalmat – a 
polgármester, vagy személyes megbízottja adja át. 

                                            
15 A rendelet 25. § (2) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (2) bekezdése 2013. 

január 1-jei hatállyal. 
16 A rendelet 26. § (4) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (1) bekezdése 2013. 

január 1-jei hatállyal. 
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12.) „Perlaky díj” adományozása 
 
 
29.§ (1) A Közgyőlés az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény hatálya alá 

tartozó egészségügyi szolgáltatások területén Veszprémben kiemelkedı 
érdemeket szerzett személyek munkájának elismerésére „Perlaky díjat” 
alapít. 

 
(2) A kitüntetı díj odaítélésérıl a Közgyőlés dönt. A Közgyőlés évente egy 
„Perlaky díjat” adományoz. 

 
(3) A kitüntetett az elismerés jeleként emlékérmet és díszoklevelet kap. A 
„Perlaky díj” adományozásáról szóló oklevelet a polgármester írja alá. 

 
(4)18 A kitüntetéssel jutalom jár, melynek összegét a rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 

 
 
30.§ (1) A „Perlaky díj” adományozását bármely veszprémi bejelentett lakóhellyel 

rendelkezı természetes személy, veszprémi székhelyő jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet kezdeményezheti Veszprém 
Megyei Jogú Város jegyzıjéhez minden év április 30-ig beküldött 
javaslatával.   

 
(2) A kitüntetési javaslatot véleményével ellátva az Közjóléti Bizottság terjeszti 
a Közgyőlés elé. 

 
 
31.§ (1) A díj átadására a „Semmelweis Nap” alkalmából rendezett ünnepség 

keretében kerül sor. 
 

(2)19 A kitüntetı díjat – az érmet, díszoklevelet és jutalmat – a 
polgármester, vagy személyes megbízottja adja át. 

 
 
 
 

                                                                                                                                        
17 A rendelet 28. § (2) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (2) bekezdése 2013. 

január 1-jei hatállyal. 
18 A rendelet 29. § (4) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (1) bekezdése 2013. 

január 1-jei hatállyal. 
19 A rendelet 31. § (2) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (2) bekezdése 2013. 

január 1-jei hatállyal. 
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13.) „Véghely díj” adományozása 
 
 
32.§ (1) A Közgyőlés Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 

dolgozó, kiemelkedı érdemeket szerzett köztisztviselık munkájának 
elismerésére „Véghely díjat” alapít. 

 
(2) A kitüntetı díj odaítélésérıl a Közgyőlés dönt. A Közgyőlés évente egy  
„Véghely díjat” adományoz. 

 
(3) A kitüntetett az elismerés jeleként emlékérmet és díszoklevelet kap.  

 
(4)20 A kitüntetéssel jutalom jár, melynek összegét a rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 

 
 
33.§ (1) A „Véghely díj” adományozását bármely veszprémi bejelentett lakóhellyel 

rendelkezı természetes személy, veszprémi székhelyő jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet kezdeményezheti Veszprém 
Megyei Jogú Város jegyzıjéhez minden év április 30-ig beküldött 
javaslatával.   

 
(2) A kitüntetési javaslatot véleményével ellátva a polgármester, 
alpolgármesterek, jegyzı által alkotott munkacsoport véleménye alapján a 
jegyzı terjeszti a Közgyőlés elé. 

 
 
34.§ (1) A díj átadására a „Köztisztviselık Napja” alkalmából rendezett ünnepség 

keretében kerül sor. 
 

(2)21 A kitüntetı díjat – az érmet, díszoklevelet és jutalmat – a polgármester 
vagy személyes megbízottja adja át. 

 
 
14.) „Polinszky díj” adományozása 
 
 
35.§ (1) A Közgyőlés a mőszaki, természettudományos vagy gazdasági területen 

Veszprémben kiemelkedı érdemeket szerzett személyek munkájának 
elismerésére „Polinszky díjat” alapít. 

                                            
20 A rendelet 32. § (4) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (1) bekezdése 2013. 

január 1-jei hatállyal. 
21 A rendelet 34. § (2) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (2) bekezdése 2013. 

január 1-jei hatállyal. 
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(2) A kitüntetı díj odaítélésérıl a Közgyőlés dönt. A Közgyőlés évente 
egy„Polinszky díjat” adományoz. 

 
(3) A kitüntetett az elismerés jeleként emlékérmet és díszoklevelet kap. 

 
(4)22 A kitüntetéssel jutalom jár, melynek összegét e rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 

 
 
36.§ (1) „Polinszky díj” adományozását bármely veszprémi bejelentett lakóhellyel 

rendelkezı természetes személy, veszprémi székhelyő jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet kezdeményezheti Veszprém 
Megyei Jogú Város jegyzıjéhez minden év szeptember 30-ig beküldött 
javaslatával.   

 

(2) A kitüntetési javaslatot a polgármester, a fejlesztési ügyekért felelıs 
alpolgármester, a Városstratégiai és Városmarketing Bizottság elnöke, a 
Tulajdonosi Bizottság elnöke, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke, 
valamint a VEAB által delegált személy által alkotott munkacsoport 
véleményezi. 

 
 
37.§ (1) A díj átadására minden évben a Magyar Tudomány Napjához 

kapcsolódóan a polgármester által meghatározott idıpontban kerül sor. 
 

(2)23 A kitüntetı díjat – az érmet, a díszoklevelet és a jutalmat – a 
polgármester adja át. 

 
 
15.) ”Az Év Veszprémi Rendıre” díj adományozása 
 
 
38.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Veszprémi 

Rendırkapitányság hivatásos állományába tartozó rendırök részére, a 
város közbiztonsága érdekében kifejtett, példamutató rendıri munka 
elismerésére megalapítja „Az  Év Veszprémi Rendıre ” díjat. 

 
(2) „Az Év Veszprémi Rendıre” díj odaítélésérıl a Közgyőlés dönt. A 
Közgyőlés évente egy díjat adományoz. 

                                            
22 A rendelet 35. § (4) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (1) bekezdése 2013. 

január 1-jei hatállyal. 
23 A rendelet 37. § (2) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (2) bekezdése 2013. 

január 1-jei hatállyal. 
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(3) A díjjal kitüntetett rendır az elismerés jeleként érmet és díszoklevelet kap.  
 
(4)24 A díjjal jutalom jár, amelynek összegét a rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 

 
 
39.§ (1) „Az Év Veszprémi Rendıre” díj adományozását kezdeményezheti bármely 

veszprémi bejelentett lakóhellyel rendelkezı természetes személy, 
veszprémi székhelyő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı 
szervezet.  

 
(2) „Az Év Veszprémi Rendıre” díj adományozására vonatkozó, indokolással 
ellátott javaslatokat legkésıbb minden év január 31-éig lehet benyújtani a 
Veszprémi Rendırkapitány részére, aki azokat véleményével ellátva a 
Veszprém Megyei Jogú Város jegyzıje részére küldi meg. 

 
(3) A Veszprémi Rendırkapitány által elıterjesztett javaslatokat Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Bőnmegelızési és Közbiztonsági 
Bizottsága véleményezi és a polgármester terjeszti a Közgyőlés elé. 

 
(4) A díjat a „Rendırség Napja” alkalmából megrendezett ünnepségen a 
polgármester, vagy személyes megbízottja adja át. 

 
 
16.) „Az Év Veszprémi Tőzoltója” díj adományozása 
 
 
40.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Hivatásos Önkormányzati 

Tőzoltóság hivatásos állományába tartozó tőzoltók részére, a város 
tőzvédelme érdekében kifejtett, példamutató munka elismerésére 
megalapítja „Az  Év Veszprémi Tőzoltója” díjat. 

 
(2) „Az Év Veszprémi Tőzoltója” díj odaítélésérıl a Közgyőlés dönt. A 
Közgyőlés évente egy díjat adományoz. 

 
(3) A díjjal kitüntetett tőzoltó az elismerés jeleként érmet és díszoklevelet kap.  
 
(4)25 A díjjal jutalom jár, amelynek összegét e rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 

                                            
24 A rendelet 38. § (4) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (1) bekezdése 2013. 

január 1-jei hatállyal. 
25 A rendelet 40. § (4) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (1) bekezdése 2013. 

január 1-jei hatállyal. 



 15

 
 
41.§ (1) „Az Év Veszprémi Tőzoltója” díj adományozását kezdeményezheti 

bármely veszprémi bejelentett lakóhellyel rendelkezı természetes személy, 
veszprémi székhelyő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı 
szervezet.  

 
(2)26 „Az Év Veszprémi Tőzoltója” díj adományozására vonatkozó, 
indokolással ellátott javaslatot legkésıbb minden év január 31-ig lehet 
benyújtani a hivatásos tőzoltóság parancsnoka részére, aki a javaslatot 
véleményével ellátva Veszprém Megyei Jogú Város jegyzıje részére küldi 
meg. 

 
(3)27 A hivatásos tőzoltóság parancsnoka által elıterjesztett javaslatot 
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Bőnmegelızési és 
Közbiztonsági Bizottsága véleményezi és a polgármester terjeszti a 
Közgyőlés elé. 

 
(4) A díjat a „Szent Flórián-nap” alkalmából megrendezett ünnepségen a 
polgármester, vagy személyes megbízottja adja át. 

 
 
17.) ”Az Év Veszprémi Polgárıre” díj adományozása 
 
 
42.§ (1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Veszprémben mőködı 

polgárır egyesületek tagjai részére, a város közbiztonsága érdekében 
kifejtett, példamutató polgárıri munka elismerésére megalapítja „ Az Év 
Veszprémi Polgárıre ” díjat. 

 
(2) „Az Év Veszprémi Polgárıre” díj odaítélésérıl a Közgyőlés dönt. A 
Közgyőlés évente egy díjat adományoz. 

 
(3) A díjjal kitüntetett polgárır az elismerés jeleként érmet és díszoklevelet 
kap.  

 
(4)28 A díjjal jutalom jár, amelynek összegét a rendelet 1. melléklete 
tartalmazza. 

 
 

                                            
26 A rendelet 41. § (2) bekezdését módosította a 41/2011.(XII.16.) Ör. 2.§-a 2012. január 1-jei hatállyal. 
27 A rendelet 41. § (3) bekezdését módosította a 41/2011.(XII.16.) Ör. 2.§-a 2012. január 1-jei hatállyal. 
28 A rendelet 42. § (4) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (1) bekezdése 2013. 

január 1-jei hatállyal. 
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43.§ (1) „Az Év Veszprémi Polgárıre” díj adományozását a Veszprémben mőködı 
polgárır egyesületek a Veszprém Megyei Polgárır Szövetség egyetértésével 
kezdeményezhetik. 

 
(2) „Az Év Veszprémi Polgárıre” díj adományozására vonatkozó, indokolással 
ellátott javaslatokat legkésıbb minden év január 31-éig lehet benyújtani a 
Veszprém Megyei Jogú Város jegyzıje részére. 

 
(3) Az elıterjesztett javaslatokat Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Bőnmegelızési és Közbiztonsági Bizottsága véleményezi 
és Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere terjeszti a Közgyőlés elé. 

 
(4) A díjat a Veszprém Megyei Polgárır Szövetség évi rendes Közgyőlésén  a 
polgármester, vagy személyes megbízottja adja át. 

 
 
18.) „Hadnagy László díj” adományozása 
 
 
44.§  A Közgyőlés díjat alapít azon természetes személyek munkásságának 

elismerésére, akik sokat tettek a Gyulafirátót városrész kulturális életének 
fellendítéséért, a gyulafirátóti közösségek formálásáért, fenntartásáért, a 
gyulafirátóti identitás erısítéséért, Gyulafirátót hírnevének öregbítéséért. A 
Közgyőlés a díj alapításával tisztelegni kíván a helyi lakosok által nagy 
tisztelettel és szeretettel emlegetett néhai Hadnagy László pedagógus, 
helytörténész emléke elıtt is. 

 
 
45.§ (1) A „Hadnagy László díjat” Gyulafirátót Városrészi Önkormányzat 

adományozza minden év májusi, vagy júniusi ülésén. Évente egy személy 
részesülhet „Hadnagy László díjban”.  

 
(2) A „Hadnagy László díj” adományozását minden veszprémi lakos 
kezdeményezheti,  a Részönkormányzat által közzétett, a jelölésre történı 
felhívással egyidejőleg megjelentetett jelölılap kitöltésével. A jelölési 
határidı is ekkor kerül közzétételre. A díjra jelölni csak a jelölı személy 
nevének feltüntetésével, a jelölılap aláírásával, valamint a jelölılapon 
további öt támogató személy nevének feltüntetésével és aláírásával 
lehetséges. 

 
(3) A „Hadnagy László díjat” Gyulafirátót városrész önkormányzati 
képviselıje adja át a Gyulafirátóti Falunapokon.  
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(4) A „Hadnagy László díjban” részesülı személy oklevelet és kerámia 
kulacsot kap, amelyen a „Hadnagy László díj” felirat található.  

 
(5)29 A kitüntetéssel jutalom jár, melyet a városrész önkormányzati 
képviselıje képviselıi keretébıl biztosít. A pénzjutalom összegét a rendelet 
1. melléklete tartalmazza. 

 
(6) A Részönkormányzat gondoskodik arról, hogy az általa készíttetett három 
táblán, melyek a gyulafirátóti részönkormányzati irodánál, a mővelıdési 
házban és a helytörténeti győjteményben jól látható helyre kerülnek 
kihelyezésre, a díjazottak nevét és az adományozás évét feltünteti. 

 
 
19.) „Dévai Bíró Mátyás díj” adományozása 
 
 
46.§ A Közgyőlés díjat alapít azon természetes személyek munkásságának 

elismerésére, akik sokat tettek a Kádárta városrész kulturális életének 
fellendítéséért, a kádártai közösségek formálásáért, fenntartásáért, a kádártai  
identitás erısítéséért, Kádárta hírnevének öregbítéséért.  

 
 
47.§ (1) A „Dévai Bíró Mátyás díjat” Kádárta Városrészi Önkormányzat 

adományozza minden év májusi, vagy júniusi ülésén. Évente egy személy 
részesülhet „Dévai Bíró Mátyás díjban”.  

 
(2) A „Dévai Bíró Mátyás díj” adományozását minden veszprémi lakos 
kezdeményezheti,  a Részönkormányzat által közzétett, a jelölésre történı 
felhívással egyidejőleg megjelentetett jelölılap kitöltésével. A jelölési 
határidı is ekkor kerül közzétételre. A díjra jelölni csak a jelölı személy 
nevének feltüntetésével, a jelölılap aláírásával, valamint a jelölılapon 
további öt támogató személy nevének feltüntetésével és aláírásával 
lehetséges. 

 
(3) A „Dévai Bíró Mátyás díjat” Kádárta városrész önkormányzati képviselıje 
adja át a Kádártai Falunapokon.  

 
(4) A „Dévai Bíró Mátyás díjban” részesülı személy oklevelet és emlékérmet 
kap, amelyen a „Dévai Bíró Mátyás díj” felirat található.  

 

                                            
29 A rendelet 45. § (5) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (1) bekezdése 2013. 

január 1-jei hatállyal. 
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(5)30 A kitüntetéssel jutalom jár, melyet a városrész önkormányzati képviselıje 
képviselıi keretébıl biztosít. A pénzjutalom összegét a rendelet 1. 
melléklete tartalmazza. 

 
(6) A Részönkormányzat gondoskodik arról, hogy az általa készíttetett táblán, 
amely a kádártai mővelıdési házban, jól látható helyen kerül elhelyezésre, a 
díjazottak nevét és az adományozás évét feltünteti. 

 
 
20.) Záró rendelkezések 
 
 
48.§ (1) A „Veszprém Város Díszpolgára” cím, „Veszprém Város Tiszteletbeli 

Polgára” cím, a „Veszprém Városért – Pro Urbe” érdemérem, a „Gizella 
díj”, „Cholnoky emlékdíj”a ”Pro Meritis” érem, a ”Szabad Sajtó Díja”,  a  
„Ranolder díj”, a „Hornig díj” a Perlaky díj”, a „Véghely díj”, a „Polinszky 
díj”, „Az Év Veszprémi Rendıre díj” „Az Év Veszprémi Tőzoltója díj”, 
„Az Év Veszprémi Polgárıre díj”, a „Hadnagy László díj”, a „Dévai Bíró 
Mátyás díj” elhunyt személynek is adományozható. 

 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt kitüntetések elhunyt személy részére történı 
adományozásakor átadásra kerülı díszoklevélen vagy okiraton, illetve 
oklevélen fel kell tüntetni, hogy a cím, érdemérem, díj, érem adományozása 
”posztumusz” történik. 

 
(3) 31Jutalommal járó kitüntetés elhunyt személy részére történı 
adományozáskor a jutalom az özvegyet illeti meg. Özvegy hiányában a 
kitüntetésben részesült személy élı gyermekeit a jutalom egyenlı arányban 
illeti meg. 

 
(4) 32A jutalom készpénz-helyettesítı utalvány formájában: Balatoni Koronában 
kerül kifizetésre. 

 
 
49.§ A „Ranolder díj”, a „Hornig díj”, a „Perlaky díj”, a „Véghely díj”, a 

„Polinszky díj”, „Az Év Veszprémi Rendıre díj”, „Az Év Veszprémi 
Tőzoltója díj”, „Az Év Veszprémi Polgárıre díj” nyugállományban lévı 
személynek is adományozható.  

 
 
                                            
30 A rendelet 47. § (5) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (1) bekezdése 2013. 

január 1-jei hatállyal. 
31 A rendelet 48. § (3) bekezdésének szövegét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (1), illetve (3) bekezdése 

2013. január 1-jei hatállyal. 
32 A rendelet 48. §-át (4) bekezdéssel kiegészítette a 46/2012. (IX.14.) Ör. 2. §-a 2013. január 1-jei hatállyal. 
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50.§ 33 
 
 
51.§ (1) Az adományozott kitüntetésekrıl nyilvántartást vezet a Polgármesteri 

Hivatal titkársági feladatokat ellátó szervezeti egysége.  
 

(2) A kitüntetett személy nevét és munkahelyét, a kitüntetett szervezet 
elnevezését – amennyiben ahhoz hozzájárultak - a helyi 
tömegkommunikációs eszközök útján nyilvánosságra kell hozni. 

 
 
52.§ Az általános önkormányzati választások évében a rendeletben meghatározott 

határidıre vonatkozó rendelkezésektıl, valamint az egyes kitüntetések 
átadásának idıpontjára vonatkozó rendelkezésektıl a Közgyőlés I. félévi 
munkatervérıl szóló határozata szerint el lehet térni.  

 
 
53.§34 A rendelet alapján adományozható kitüntetések oklevél és érem mintáit a 

rendelet mellékletei tartalmazzák:  
1.) a 2. melléklet a „Veszprém Város Díszpolgára” cím 

adományozásakor átadásra kerülı oklevél és érem mintáját 
tartalmazza 

2.)    a 3. melléklet a „Veszprém Város Tiszteletbeli Polgára” cím 
adományozásakor átadásra kerülı oklevél és érem mintáját 
tartalmazza 

3.)  a 4. melléklet a „Veszprém Városért – Pro Urbe” érdemérem 
adományozásakor átadásra kerülı oklevél és érem mintáját 
tartalmazza 

4.)  az 5. melléklet a „Gizella-díj” adományozásakor átadásra kerülı 
oklevél és érem mintáját tartalmazza 

5.)  az 6. melléklet a „Volkra Ottó díj” adományozásakor átadásra kerülı 
oklevél és érem mintáját tartalmazza 

6.)  a 7. melléklet a „Pro Civitate díj” adományozásakor átadásra kerülı 
oklevél és érem mintáját tartalmazza 

7.)  a 8. melléklet a Cholnoky emlékdíj” adományozásakor átadásra 
kerülı oklevél és érem mintáját tartalmazza 

8.) a 9. melléklet a „Pro Meritis érem” adományozásakor átadásra 
kerülı oklevél és érem mintáját tartalmazza 

9.) a 10. melléklet a „Szabad Sajtó Díja” adományozásakor átadásra      
kerülı oklevél és érem mintáját tartalmazza 

                                            
33 A rendelet 50. §-át hatályon kívül helyezte a 46/2012. (IX.14.) Ör. 5. § (3) bekezdése 2012. szeptember 15-ei 

hatállyal. 
34 A rendelet 53. §-át módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 3. §-a 2012. szeptember 15-ei hatállyal. 
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10.)  a 11. melléklet a „Ranolder díj” adományozásakor átadásra kerülı 
oklevél és érem mintáját tartalmazza 

11.) a 12. melléklet a „Hornig díj” adományozásakor átadásra kerülı 
oklevél és érem mintáját tartalmazza 

12.)  a 13. melléklet a „Perlaky díj” adományozásakor átadásra kerülı 
oklevél és érem mintáját tartalmazza 

13.)  a 14. melléklet a „Véghely díj” adományozásakor átadásra kerülı 
oklevél és érem mintáját tartalmazza 

14.) a 15. melléklet a „Polinszky díj” adományozásakor átadásra kerülı 
oklevél és érem mintáját tartalmazza 

15.) a 16. melléklet „Az Év Veszprémi Rendıre”díj adományozásakor 
átadásra kerülı oklevél és érem mintáját tartalmazza 

16.) a 17. melléklet „Az Év Veszprémi Tőzoltója”díj adományozásakor 
átadásra kerülı oklevél és érem mintáját tartalmazza. 

17.) a 18. melléklet „Az Év Veszprémi Polgárıre”díj adományozásakor 
átadásra kerülı oklevél és érem mintáját tartalmazza 

18.) a 19. melléklet a „Hadnagy László díj” adományozásakor átadásra 
kerülı oklevél mintáját tartalmazza. 

19.) a 20. melléklet a„Dévai Bíró Mátyás díj” adományozásakor átadásra 
kerülı oklevél és emlékérem mintáját tartalmazza. 

 
 
54.§ (1) Ez a rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba. 
 
 (2) Hatályát veszti: 
 

1.)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 
önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint 
a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl szóló 
19/1999. (V.28.) önkormányzati rendelete 

 
2.)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 

önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint 
a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl szóló 
19/1999. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
31/2000. (X.15.) önkormányzati rendelete 

  
3.)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 

önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint 
a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl szóló 
19/1999. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
38/2000. (X.30.) önkormányzati rendelete 
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4.)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 
önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint 
a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl szóló 
19/1999. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
2/2001. (II.1.) önkormányzati rendelete 

 
5.)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 

önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint 
a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl szóló 
19/1999. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
30/2001. (XI.5.) önkormányzati rendelete 

 
6.)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 

önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint 
a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl szóló 
19/1999. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
47/2001. (XI.26.) önkormányzati rendelete 

 
7.)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 

önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint 
a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl szóló 
19/1999. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
10/2002. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

 
8.)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 

önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint 
a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl szóló 
19/1999. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
36/2002. (XII.6.) önkormányzati rendelete 

 
9.)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 

önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint 
a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl szóló 
19/1999. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
20/2003. (V.27.) önkormányzati rendelete 

 
10.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 

önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint 
a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl szóló 
19/1999. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
38/2003. (VII.1.) önkormányzati rendelete 

 
11.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 

önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint 
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a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl szóló 
19/1999. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
6/2004. (II.20.) önkormányzati rendelete 

 
12.)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 

önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint 
a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl szóló 
19/1999. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
39/2004. (IV.1.) önkormányzati rendelete 

 
13.)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 

önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint 
a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl szóló 
19/1999. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
40/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

 
14.)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 

önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint 
a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl szóló 
19/1999. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
30/2005. (IX.15.) önkormányzati rendelete 

 
15.)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 

önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint 
a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl szóló 
19/1999. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
47/2006. (VI.26.) önkormányzati rendelete 

 
16.)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 

önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint 
a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl szóló 
19/1999. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
11/2007. (II.26.) önkormányzati rendelete 

 
17.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 

önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint 
a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl szóló 
19/1999. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
19/2007. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

 
18.)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 

önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint 
a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl szóló 
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19/1999. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
1/2008. (II.1.) önkormányzati rendelete 

 
19.)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 

önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint 
a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl szóló 
19/1999. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
11/2008. (III.31.) önkormányzati rendelete 

 
20.)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 

önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint 
a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl szóló 
19/1999. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
5/2009. (II.27.) önkormányzati rendelete 

 
21.)  Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének az 

önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint 
a kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjérıl szóló 
19/1999. (V.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
8/2009. (III.27.) önkormányzati rendelete 

 
 
Veszprém, 2011. január 27.  
 
 
Porga Gyula sk.  dr. Büki Szilvia sk. 
polgármester                              jegyzı, címzetes fıjegyzı 
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1. melléklet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekrıl szóló 1/2011. 
(I.28.) önkormányzati rendelethez35 
 

 
 

AZ EGYES KITÜNTETÉSEKKEL JÁRÓ JUTALOM ÖSSZEGE36 
 
 
 

A.) 

Kitüntetés megnevezése 

B.) 

Összeg 

1.) „Veszprém Városért – Pro Urbe”      
érdemérem 

Nettó 150.000.-Ft 

2.) „Gizella-díj” Nettó 120.000.- Ft 

3.)  „Volkra Ottó  díj” Nettó 120.000,- Ft 

4.) „Pro Civitate díj Nettó 80.000.-Ft 

5.) „Cholnoky emlékdíj” Nettó 120.000.-Ft 

6.) „Szabad Sajtó Díja” Nettó 60.000.-Ft 

7.) „Ranolder díj” Nettó 80.000.-Ft 

8.) „Hornig díj” Nettó 80.000.-Ft 

9.) „Perlaky díj” Nettó 80.000.-Ft 

10.) „Véghely díj” Nettó 80.000.-Ft 

11.) „Polinszky díj” Nettó 80.000.-Ft 

12.) „Az Év Veszprémi Rendıre” díj Nettó 80.000,-Ft 

13.) „Az Év Veszprémi Tőzoltója” díj Nettó 80.000,-Ft 

14.) „Az Év Veszprémi Polgárıre” díj Nettó 80.000,-Ft 

15.) „Hadnagy László” díj Nettó 20.000.- Ft 

16.) „Dévai Bíró Mátyás díj” Nettó 20.000.- Ft” 

 
 

 

                                            
35 A rendelet 1. mellékletét módosította a 41/2011. (XII.16.) Ör. 3. §-a 2012. január 1-jei hatállyal. 
36 A rendelet 1. mellékletének címét módosította a 46/2012. (IX.14.) Ör. 4. § (1) bekezdése 2013. január 1-jei 

hatállyal. 


