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Tárgyalja: Pénzügyi és Ugyrendi Bizottság

Előter'esztés

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
2023. március 3-án tartandó ülésére

Társv: a vármegyei névhasználattal összefüggésben önkormányzati rendeletek alkotása.

Tisztelt Közgyűlés!

Az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében
Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik. A területi
közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az
Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggö módosításáról szóló 2022. évi XXII.
törvény 2023. január 1-ei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvényt (Mötv.) a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

A Györ-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlése által korábban alkotott
önkormányzati rendeletek közül szükséges egyes rendeletek újraalkotása a megváltozott
névhasználat miatt.

Szükséges újraszabályozni a megye címerének és zászlajának használatáról szóló rendeletet és
ebben feltüntetni a vármegye elnevezést. E rendelet mellékletét képező kérelemnyomtatványon
is szükséges feltüntetni az új elnevezést.
Szükséges továbbá újraalkotni a megye kitüntető címéröl és kitüntetö díjairól szóló rendeletet,
valamint a Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díjakról szóló rendeletet és ezekben is
feltüntetni a vármegye elnevezést.
A vármegye díjairól szóló rendeletek esetében a közgyűlés 2022. 11. 18-i ülésén döntött arról,
hogy költségtakarékosság céljából Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata a már
korábban legyártott, Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat elnevezéssel ellátott énnéket
- azok kifütásáig - adományozza a díjazottak részére, és csak a legyártott összes érme
adományozását követöen készített új érméket vármegye önkormányzata elnevezéssel.
A díjakhozjáró oklevélen viszont az új, vármegyei elnevezést szükséges feltüntetni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a rendelet tervezeteket vitassa meg és fogadja el.

G y ő r, 2023. február :!!líf.

Németh Zoltán

Az elffterjesztés készi'tette:

Törvényességi ellenffrzés:

Pénwgyi ellenó'rzés:

cA1 Őnkormányzat, Jogi
és Gazdasá i Iroda

varmegyeijegyzo

pénzügyi referens

/-. Őnkormányzat, Jogi
és Gazdasá i Iroda vezető



Győr-Moson-Sopron Vármegye Onkormányzata Közgyűlésének .../2023. (III. 6.)
önkormányzati rendelete

a vármegye címeréről és zászlajáről, valamint azok használatáről

(tervezet)

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározottjogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)
és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

l.§

A rendelet célja, hogy meghatározza Győr-Moson-Sopron vármegye címerét és zászlaját,
valamint szabályozza Győr-Moson-Sopron vármegye címerének és zászlajának jogszerű
használatát.

A rendelet hatálya

2.§

A rendelet hatálya kiterjed azon természetes- és jogi személyekre, tudományos, irodalmi,
művészeti vagy közszerepléssel járó tevékenységet végzőkre, akik Győr-Moson-Sopron
vármegye címerét és zászlaját tevékenységük során, vagy működésükkel összeföggésben
rendezvényeken, meghívókon, egyéb események plakátjain és termékeken használni kívánják.

I. Győr-Moson-Sopron vármegye címere

3.§

Kerek talpú pajzs, három ágú arany leveles koronával. A pajzs hasított és vágott egyaránt. Az
elsö negyedben kék mezőben hármas zöld halmon álló kétfarkú, kiöltött nyelvű koronás arany
oroszlán mellsö mancsaiban paliszander koronát tart. A középső zöld halmon három ezüst rózsa
emelkedik ki. A második negyedben kék mezőben domború, zöld talapzaton ezüst vitéz áll,
melynekjobbjában kivont ezüst kardot tart. A harmadik és negyedik egyesített mezőben vörös
alapon három hullámos ezüst pólya látszik.

A címer használata és használatának engedélyezése

4.§

A vármegye címerét lehet használni:
a) a vármegye közgyűlése üléseinek meghívóin, a vármegye önkormányzata hivatalos

iratam,

b) a közgyűlés által alapított kitüntető díjakhoz járó oklevélen és emlékplaketten,
c) a vármegye közgyűlése nemzetközi kapcsolataiban,
d) a vármegye zászlaján,



e) díszítő jelképként a vármegye közgyűlése tanácskozó termeiben,
j) a vármegye közgyűlése hivatalos kiadványain,
g) a települési önkormányzatok tanácskozó termeiben,
h) a vármegye - mint közigazgatási egység - nevének felirata mellett.

5.§

(1) A vármegye címere, valamint zászlaja használatának engedélyezését a közgyűlés a
vármegye közgyűlésének elnökére mházza át.

(2) A címer a 4. §-ban szabályozott esetekben és módon, valamint a közgyűlés elnökének külön
engedélyével - kizárólag a vármegyére utaló jelképként és díszítő elemként - használható.

Címerhasználat kérelmezése

6.§

(1) A vármegye címerének használatát és forgalmazását kérelemre a vármegye közgyűlésének
elnöke esetenként, egyszeri felhasználásra, vagy huzamosabb idötartamra, ingyenesen
engedélyezheti.

(2) Az engedélyezés iránti kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a kérelmező nevét és címét,
b) a címer elöállításának módját,
c) használatának és forgalmazásának célját,
d) az előállítandó mennyiséget, illetve példányszámot,
e) a terjesztés módját,
f) a használat és forgalmazás tervezett idötartamát,
g) a használatért, forgalmazásért felelős személy megnevezését.

(3) A kérelem nyomtatványt az 1. melléklet tartalmazza, mely a vármegye önkormányzata
honlapján elérhetö. A nyomtatvány elektronikus és postai úton is benyújtható.

(4) A címer használatára és forgalmazására vonatkozó engedély tartalmazza:
7. az engedély birtokosának megnevezését és címét,
2. a használat és forgalmazás céljának megjelölését,
3. az előállítandó mennyiséget, illetve példányszámot,
4. a terjesztés, forgalmazás idejét,
5. a terjesztés, forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó esetleges kikötéseket,
6. díjfizetési kötelezettsége esetén annak mértékét és hatámapját.

(5) A kiadott engedélyekröl a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Onkormányzati Hivatal
Önkormányzati, Jogi és Gazdasági Irodája nyilvántartást vezet.

(6) Vissza kell vonni az engedélyt a vánnegye érdekeit sértő, vagy az engedélytöl eltérö
felhasználás esetén.

A címer ábrázolása

7.§



(1) A vármegye címerét kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni, csak olyan mértékig lehet
kicsinyíteni, vagy nagyítani, hogy az a hiteles ábrázolást ne sértse.

(2) A vármegye címerének elemei önállóan nem alkalmazhatók.

(3) Nem alkalmazható a címer esztétikailag értéktelen terméken, közerkölcsöt sértő
kiadványokon és tennékeken.

II. Győr-Moson-Sopron vármegye zászlaja

8.§

Egyenlő vízszintes osztással piros, kék szín, ezüst szegéllyel és a vármegye címere. A
íüggőleges zászlón (lobogó) ugyanezek a színek szerepelnek, valamint a vármegye címere.

A zászló használata

9.§

(1) A zászlót állami és nemzeti ünnep alkalmával, vánnegye közgyűlése napján, vármegyei
rendezvényeken, valamint ünnepségeken engedélyezett nyilvánosan használni.

(2) A zászló egyéb célra történö használatát a közgyűlés elnöke engedélyezheti a címerre
vonatkozó engedélyezési eljárás értelemszerű alkalmazásával.

Zárő rendelkezések

10. §

Hatályát veszti A GYÖR-MOSON-SOPRON MEGYE KÖZGYÜLÉSÉNEK című 8/2018.
(IX.26.) önkonnányzati rendelet.

11. §

Ez a rendelet 2023. március 7-én lép hatályba.

Németh Zoltán
a közgyűlés elnöke

Dr. Malomsoki István

jegyzö



1. melléklet a ../2023. (III.6.) rendelethez

Kérelem Győr-Moson-Sopron vármegye címere használatának engedélyezése iránt

Vármegye Közgyűlésének Elnöke

Gy ő r
Városház tér 3.

Kérelmező neve és címe:

Címer előállításának módja:

Használatának és forgalmazásának célja:

Előállítandó mennyiség, illetve példányszám:

Terjesztés módja:

Használat és forgalmazás tervezett időtartama:

Használatért, forgalmazásért felelős személy .

. ev. . hó.......... nap

aláírás



Győr-Moson-Sopron Vármegye Onkormányzata Közgyűlésének .../2023. (III. 6.)
önkormányzati rendelete

a vármegyei kitüntető cím és a vármegyei kitüntető díjak alapításáről és
adományozásáról

(teryezet)

A Györ-Moson-Sopron Vármegye Onkormányzatának Közgyűlése Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

A cím és díjak alapítása, elnevezése

l.§

(1) A vármegye közgyűlése Győr-Moson-Sopron Vármegye Díszpolgára Kék Szalag Kitüntetö
Címet alapít.

(2) A vármegye közgyűlése a 2. § (2) bekezdésében foglalt területeken szerzett érdemek
elismerésére az alábbi kitüntetö díjakat alapítja:
a) Gróf Széchényi Ferenc-díj
b) Péterfy Sándor-díj
c) Dr. Kovács Pál-díj
d) Kormos István-díj
e) Bauer Rudolf-díj
f) Dr. PetzAladár-díj
g) Dr. Batthyány-Strattmann László-díj
h) Dr. CsizmadiaAndor-díj
i) Meller Ignác-díj

A cím és díjak adományozása

2.§

(1) A kitüntető cím adományozásának feltételei: adományozható azoknak, akik
tevékenységükkel hosszabb idön át folyamatosan, kiemelkedő módon, jelentős mértékben
hozzájárultak Győr-Moson-Sopron vármegye fejlődéséhez.

(2) Gróf Széchényi Ferenc-díj adományozható azoknak, akik
a) a területfejlesztés körében,
b) tudományos területen,
c) a településfejlesztés összehangolásában,
d) a térségi kapcsolatok fejlesztésében, térségi szemlélet formálásában,
e) a kömyezetvédelem, a vidékfejlesztés
területén kiemelkedö tevékenységet fejtenek ki.

(3) Péterfy Sándor-díj adományozható azoknak, akik



a) a közoktatás,
b) a felsőoktatás,
c) az óvodai nevelés,
d) a bölcsődei nevelés-gondozás
területén kiemelkedő elméleti és/vagy gyakorlati munkát fejtenek ki.

(4) Dr. Kovács Pál-díj adományozható azoknak, akik
a) a közművelődés,
b) a hagyományőrzés, közösségi művelődés,
c) a kultúra
területén kimagasló munkát végezoek.

(5) Kormos István-díj adományozható azoknak, akik
a) a művészetek,
b) a magyar nyelv és irodalom
területén kiemelkedö, magas színvonalú tevékenységet folytatnak.

(6) Bauer Rudolf-díj adományozfaató azoknak, akik
a) sportteljesítményükkel,
b) testnevelői,
c) edzői tevékenységükkel,
d) sportegyesületi munkájukkal
kiemelkedő eredményeket émek el.

(7) Dr. Petz Aladár-díj adományozható azoknak, akik
a) gyógyító szakértelmükkel,
b) ápolói tevékenységükkel,
c) az egészségügyi ellátás egyéb területén
kiemelkedö szakmai tevékenységet folytatnak

(8) Dr. Batthyány-Strattmann László-díj adományozható azoknak, akik
a) szociális területen,
b) gyermekvédelmi ellátásban
kiemelkedő szakmai tevékenységet folytatnak.

(9) Dr. CsizmadiaAndor-díj adományozható azoknak, akik
a) köztisztviselőként,
b) kormánytisztviselöként,
c) állami tisztviselőként,
d) közalkalmazottként,
e) fegyveres és rendvédelmi területen (rendőrség, polgári védelem, honvédség, büntetés-

végrehajtás, katasztrófavédelem, vám- és pénzügyőrség) kiemelkedő elméleti és
gyakorlati munkájukkal hozzájárultak a közszolgálati és állami feladatok színvonalas
ellátásához.

(10) A Meller Ignác-díj adományozható azoknak a gazdálkodó szervezeteknek, - ide értve az
egyéni vállalkozókat is - akik a vánnegye gazdasági életében, fejlödésében kiemelkedő
tevékenységet folytattak.

(11) A kitüntetö cím és a kitüntetö díjak természetes személyeknek, jogi személyeknek és jogi
személyiséggel nem rendelkező közösségeknek adományozhatók.



(12) A vármegye közgyűlése évente dönt a Győr-Moson-Sopron Vármegye Díszpolgára Kék
Szalag Kitüntetö Cím adományozásáról.

(13) A vánnegye közgyűlése páratlan évben dönt az alábbi díjak adományozásáról:
a) Gróf Széchényi Ferenc-díj,
b) Dr. Kovács Pál-díj
c) Bauer Rudolf-díj,
d) Dr. PetzAladár-díj,
e) Dr. CsizmadiaAndor-díj.

(14) A vánnegye közgyűlése páros évben dönt az alábbi díjak adományozásáról.
a) Péteríy Sándor-díj,
b) Kormos István-díj,
c) Dr. Batthyány-Strattmann László-díj,
d) Mellerlgnác-díj.

3.§

(1) A kitüntető címet és a kitüntető díjakat a közgyűlés adományozza.

(2) A kitüntető cím és a kitüntetö díjak adományozásárajavaslatot tehetnek
a) a vármegye közgyűlése tagjai, bizottságai,
b) a vármegye települési önkormányzatainak képviselö-testületei,
c) a vármegyében lévö intézmények, érdekképviseletek, szakmai szövetségek, egyesületek,

alapítványok,
d) a vármegyében működő tudományos intézetek vezetői és
e) a vármegyei sportági szakszövetségek és sportegyesületek vezetői.

(3) A kitüntetö díjakra tett javaslatokat a "Kitüntetési javaslatokat elbíráló és véleményezö
Ideiglenes Bizottság" véleményezi.

(4) A kitüntető címre tettjavaslatokat Kék Szalag kuratórium véleményezi. A kuratórium tagjai:
a vármegye közgyűlésének elnöke és a közgyűlés bizottságai által - a megalakulásukat követöen
illetve szervezeti és személyi változásra tekintettel - delegált 1-1 tag.

(5) A kuratórium és az Ideiglenes Bizottság véleményét tartalmazó javaslatot a közgyűlés
elnöke terjeszti a közgyűlés elé.

(6) A kitüntető címre és díjakra a felhívást minden év április 20-ig a vármegye
önkormányzatának honlapján közzé kell tenni.

(7) A javaslatokat a vármegyei önkormányzati hivatal Önkormányzati, Jogi és Gazdasági
Irodája összesíti és a kitüntetö címre és a kitüntető díjakra érkezett javaslatokat a
kuratóriumnak, illetve az ideiglenes bizottságnak véleményezésre továbbítja.

(8) A kitüntetö címből és a díjakból a 4. §-ban meghatározottak szerint évente 1-1
adományozható. A kitüntetö címből és a díjakból megosztott díj nem ítélhető oda.

4.§

A vármegye közgyűlésének elnöke a kitüntetö címet és a díjakat minden év augusztus 20-a
tiszteletére megrendezendő díszközgyűlésen adja át.



A cím és díjak leírása

5.§

(1) A kitüntető címhez oklevelet, és kék szalagon fíiggő, aranyozott vert ezüstböl készült
vármegye címert kell átadni, kitűzőként vert aranyból készült vármegyecímer adandó át,
melynek leírását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A kitüntetö-díjakhoz oklevelet és emlékplakettet kell átadni. Az okleveleket a vármegye
közgyűlésének elnöke írja alá.

(3) A Meller Ignác-díjhoz díszoklevelet és annak adományozását tanúsító okiratot kell átadni,
melyet a vármegye közgyűlésének elnöke ír alá.

(4) A Meller Ignác díjhozjáró díszoklevél leírását a 2. melléklet tartalmazza.

A címmel és díjakkal járó pénzjutalom

6.§

(1) A kitüntető címmel és kitüntető díjakkal - kivéve a Meller Ignác-díjat - pénzjutalom jár. A
pénzjutalom összege nem lehet kevesebb az elözö évben meghatározott összeg mértékénél.

(2) A kitüntető cím és kitüntető díjak pénzjutalmának összegét, valamint a kitüntetö címmel és
kitüntetö díjakkal együttjáró oklevél készíttetésének költségét az éves költségvetési rendelet
határozza meg.

A cím és díjak visszavonása

7.§

(1) A kitüntető címet és díjat vissza lehet vonni attól, aki arra érdemtelenné vált. Erdemtelen
különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásátóljogerösen eltiltott.

(2) A kitüntetö cím és díj visszavonását elsősorban az adományozásra javaslatot tevő
kezdeményezheti.

(3) A visszavonásról - ajavaslat alapján - a vánnegye közgyűlése dönt.

A cím és díjak nyilvántartása

8.§

A kitüntetettekről a vármegyei önkormányzati hivatal Onkormányzati, Jogi és Gazdasági
Irodája nyilvántartást vezet.

9.§

Hatályát veszti a megyei kitüntetö cím és a megyei kitüntetö díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 3/2016. (11. 29. ) önkormányzati rendelet.

10. §



Ez a rendelet 2023. március 7-én lép hatályba.

Németh Zoltán
a közgyűlés elnöke

Dr. Malomsoki István

jegyzö
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1. melléklet a ... /2023. (III.6.) önkormányzati rendelethez

A Kék Szalag Kitüntető Cím leírása:
A kitüntetés tartalmi és fomiai szempontból kapcsolódik a klasszikus hagyományokhoz,
megjelenésével, tipográfiájával, PROOF-technológiájával mai karakterű.

A kitüntetés tárgyiasult formájában négy alapegységre tagolódik:

1. A nyakszalag.
2. A feliratos szalagtíLÍggő szimbólummal
3. A szimbólumhoz kötődő vármegyecímer ovális medálban
4. A háromszög alapfonnájú kitűzö.

1. A nyakszalag: A mindenkori nyakméret + 13 cm hosszú, 2 cm széles összekapcsolható
kék szalag, mindkét szélén 2 mm széles arany szegéllyel. Az arany kontúr mélyíti és
fokozza a kék szín intenzitását, kiemeli mmepélyességét.

2. A feliratos szalagfiiiggő szimbólummal: a fémből készült 30 x 30 x 40 mm méretű feliratot
hordozó, ívesen vízszintes stilizált szalag végeivel befelé forduló része összefogja és
felemeli a csúcsával lefelé forduló egyenlő oldalú háromszög szimbólumot. Az íves
szalag, sarkaiban enyhén lekerekítetten elhatárolt területe hordozza a felül méretében
kiemelt Kék Szalag, alatta Kitüntetö Cím feliratot, nyomtatott talpas betűkkel. Az íves
szalaghoz kötődö egyenlö oldalú 19 x 19 x 19 mm-es háromszög forma a gravitációs
hatás hangsúlyozása miatt, csúcsával lefelé fordított, saroktónusos kiképzésű. A három,
vonalkázottan matt 7x7x7 mm méretü háromszög alakú saroktónus képi utalás -
szimbólum - Györ-Moson-Sopron vármegye összekapcsolódásánakjelképe.

3. A szimbólumhoz kötődö vánnegyecímer ovális medálban: a háromszög alakú szimbólum
alsó csúcsából 2 mm széles, 6 mm hosszú csapolással függeszkedik a 2,5 mm szélességű,
lépcsőzetes kerettel ellátott ovális 34 x 45 mm méretű medál. Felületén helyezkedik el a
pecsét jellegű, plasztikus 20 x 30 mm méretű a heraldikai szabályoknak megfelelően
ábrázolt vánnegyecímer, melyet 3 mm méretű talpas betűkkel ellátott, kezdö és befejező
ponttal szakaszolt Györ-Moson-Sopron Megye/Győr-Moson-Sopron Vármegye körirat
keretez PROOF kivitelben, miszerint a hátlap polírozottan fényes, a betűk és a plasztika
homokfüvottan matt felületű.

4. A háromszög alapfonnájú kitűzö: alapja egy 35-34-35 mm méretű, csúcsával lefelé
fordított háromszög alakú kék szalag, arany kontúrral, mely középvonalához rögzítve
helyezkedik el fémből a 12 x 18 mm méretű ovális keretben a vármegyecímer és körirata
kicsinyített másolata.

A kitüntetés anyaga:
A szalag egyedileg leszőtt 2 cm széles, mindkét szélén arany kontúrú szalag. Színe
sötétkék, összekapcsolható.
Fém részek: a feliratos szalagfiiggő szimbólummal és az ovális keretű vármegyecímer
vert ezüst aranyozva, a kitűző címere vert arany.
A fém részek befoglaló mérete 40 x 85 mm
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2. melléklet a ... /2023. (III.6.) önkormányzati rendelethez

A Meller Ignác díjhoz járó díszoklevél tartalma:

- felül középen elhelyezve: a vármegye címere,
- alatta szöveg középre elhelyezve: Meller Ignác-díj; egyéni vállalkozónak vagy a
gazdálkodó szervezetnek a megnevezése,
- alul középen elhelyezve: évszám megjelölése,
- alul jobb szélen: Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése/Györ-Moson-Sopron
Vármegye Közgyűlése.
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Győr-Moson-Sopron Vármegye Onkormányzata Közgyűlésének .../2023. (III. 6.)
önkormányzati rendelete

a Győr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díj alapításáról és adományozásáról

(tervezet)

A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredetijogalkotói hatáskörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következöket rendeli el:

l.§

(1) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a vármegye érdekében
- az alább felsorolt területeken - kiemelkedö munkát végzö személyek elismeréseként Győr-
Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díjat alapít.

(2) A díj következö tagozatokban adható ki:
a) kulturális-,
b) oktatási-,
c) egészségügyi-,
d) közszolgálati-,
e) ifjúsági-,
f) szociális-,
g) védelmi és rendészeti-,
h) kömyezetvédelmi (természetvédelmi)-,
i) területfejlesztési-,
j) sport,
k) sajtó,
1) gazdasági,
m) nemzetiségi,
n) nemzetközi kapcsolatokért tagozat.

2.§

A díjakat a vármegye közgyűlésének tisztségviselői,, - a vármegye közgyűlése elnökének
felkérése alapján - a vármegye közgyűlésének képviselője, valamint szintén felkérés alapján a
vármegye önkormányzatánakjegyzöje adják át.

3.§

(1) A díj adományozására írásbanjavaslatot tehetnek:
a) a vánnegye közgyűlésének tagjai, továbbá
b) a vármegye közgyűlése tagjának támogató nyilatkozatával

ba) a nem közgyűlési tag bizottsági tagok,
bb) a vármegyében lévő intézmények vezetői,
bc) a vármegyei érdekképviseleti szervek vezetöi,
bd) a vármegyei civil szervezetek képviseletét ellátó vezetök,

13



be) a vármegyei védelmi és rendészeti szervek vezetői,
bf) a vármegye települési önkonnányzatai vagy a vármegyei települések polgármesterei
bg) a vármegyében működö történelmi egyházak legmagasabb rangú vármegyei

képviselői,
bh) a vármegye országgyűlési képviselöi.

(2) Egy vármegyei önkormányzati képviselő egy tagozaton belül egy javaslatot tehet és egy
javaslatot támogathat.

(3) A közgyűlés által alapított és adományozható díj összesen tárgyévben 26 db, melyek
odaítéléséről - átruházott hatáskörben - a "Kitüntetési javaslatokat elbíráló és véleményező
Ideiglenes Bizottság" dönt. A Bizottság ügyrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

4.§

(1) A díj tagozataira ajavaslatokat - a tárgyévben folyamatosan - a vármegye önkormányzata
honlanián elhelvezett lavaslattételi űrlaD kitöltésével lehet mestenni.

(2) Ajavaslatokat a vármegye közgyűlése elnökéhez kell megküldeni, melyeket a vármegyei
önkonnányzaü hivatal tart nyilván.

5.§

(1) A díj kulturális, oktatási, egészségügyi, közszolgálati, ifjúsági, szociális, védelmi és
rendészeti, kömyezetvédelmi (természetvédelmi), területfejlesztési, sport, sajtó és nemzetiségi
tagozatához emlékplakett, pénzjutalom és díszoklevél jár.

(2) A gazdasági tagozat díjazottjai részére a díj alapítója emlékplakettet, emléktárgyat és
díszoklevelet adományoz.

(3) A nemzetközi kapcsolatokért tagozat díjazottjai részére a díj alapítója emlékplakettet és
díszoklevelet adományoz.

6.§

(1) A Györ -Moson- Sopron Vármegye Szolgálatáért Díj kulturális, oktatási, egészségügyi,
közszolgálati, ifjúsági, szociális, védelmi és rendészeti, kömyezetvédelmi (természetvédelmi),
területfejlesztési, sport, sajtó, nemzetiségi és nemzetközi kapcsolatokért tagozatához járó
emlékplakett leírása: az emlékplakett ezüstözött bronz ötvözetböl készül. Előlapján: Győr-
Moson-Sopron vármegye címere, körülötte: "Györ-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért
Díj/Györ-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díj" felirat. Hátlapján: a tagozat megjelölése
és a kitüntetés éve.

(2) A Győr-Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díj gazdasági tagozatáhozjáró emléktárgy
felirata a következő: "Győr-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj gazdasági tagozaVGyör-
Moson-Sopron Vármegye Szolgálatáért Díj gazdasági tagozat", valamint a kitüntetés éve.

7.§

A kitüntetettekről a vánnegyei önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet.

8.§
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Hatályát veszti a Györ-Moson-Sopron Megye Szolgálatáért Díj alapításáról és
adományozásáról szóló 4/2016. (11.29.) önkormányzati rendelet.

9.§

Ez a rendelet 2023. március 7-én lép hatályba.

Németh Zoltán
a közgyűlés elnöke

Dr. Malomsoki István

jegyzö
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1. melléklet az . . ./2023. (III.6.) rendelethez

KITÜNTETÉSI JAVASLATOKAT ELBÍRÁLÓ ÉS VÉLEMÉNYEZŐ IDEIGLENES
BIZOTTSÁG
ÜGYRENDJE

I.

A Kitüntetési javaslatokat elbírálő és véleményező Ideiglenes Bizottság összetétele ( a
továbbiakban: ideiglenes bizottság)

1. Az ideiglenes bizottság létszáma: 4 fő
2. Az ideiglenes bizottság tagjait a közgyűlés választja.
3. Az ideiglenes bizottság elnökének és elnökhelyettesének megválasztása:

A bizottság a tagjai sorából választja a bizottság elnökét és elnökhelyettesét.

II.
Az ideiglenes bizottság feladatai

1. Az ideiglenes bizottság dönt a szolgálatért díj tagozataira beérkezö javaslatok
odaítéléséről.

2. Az ideiglenes bizottság véleményezi a megyei kitüntető díj akra beérkezett j avaslatokat.

III.
Az ideiglenes bizottság működése

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Az ideiglenes bizottság tagjai a bizottság ülésein jogaikat csak személyesen
gyakorolhatják.
Az ideiglenes bizottságot a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a bizottság
elnökhelyettese képviseli.
Az ideiglenes bizottság tagjai díjazásra nemjogosultak.
Az ideiglenes bizottság szükség szerint tartja üléseit, melyet az elnöke hív össze az erre
a feladatra a vármegyei önkormányzati hivatalban kijelölt titkári feladatokat ellátó
személy (a továbbiakban: kijelölt köztisztviselő) útján.
Az ideiglenes bizottság a kitüntetési javaslatokat zárt ülésen tárgyalja.
Az ideiglenes bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele (3 fö) jelen van.

7/a. Az ideiglenes bizottság a döntéseit nyílt szavazással hozza.
A szolgálatért díj tagozataira beérkező kitüntetési javaslatok - átruházott hatáskörben

történö - elbírálásához a bizottság tagjainak minősített többségű szavazata szükséges.
7/b. A megyei kitüntetö díjakra tett javaslatok véleményezéséhez a bizottság tagjainak

egyszerű többségű szavazata szükséges.
Az ideiglenes bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza - a
jegyzökönyv kötelező tartalmi elemein kívül - a bizottság számozott határozatát. A
határozatjelölése: ..../év (...hó...nap)KIB.
A jegyzökönyvet az ideiglenes bizottság elnöke és elnökhelyettese írja alá.
jegyzőkönyv elkészítéséről a kijelölt köztisztviselő gondoskodik.

10. Az ideiglenes bizottság határozatairól a kijelölt köztisztviselő nyilvántartást vezet.

IV.
Jelen ügyrend az elfogadásának napján lép hatályba.

8.

9. A
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