
 
 

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
…/2020. (IX. ...) önkormányzati rendelete  
kitüntető cím és kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról  
 
 
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá Magyarország 
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetésekről szóló 2011. évi 
CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában és 24.§ (9) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 
 
 

1. Megyei kitüntető cím és kitüntető díjak 
 

1. § 
 
(1) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése „Baranya Megye Díszpolgára” 
elnevezésű kitüntető címet alapít a megye közössége javára kifejtett áldozatos 
tevékenység, vagy rendkívüli teljesítmény elismerésére.  
 
(2) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése  

a) a megye rangját emelő, fejlődését elősegítő kiemelkedő tevékenység 
elismerésére „Pro Comitatu Baranya”;  

b) a megye társadalmi életében kifejtett kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemek 
elismerésére a  
ba) Baranya Megyei Önkormányzat Baranya Fejlődéséért Díja,  
bb)  Baranya Megyei Önkormányzat Egészséges Baranyáért Díja,  
bc) Baranya Megyei Önkormányzat Koltai Péter Díja,  
bd) Baranya Megyei Önkormányzat Közrend-Közbiztonsági Díja,  
be) Baranya Megyei Önkormányzat Nemzetiségekért Díja,  
bf) Baranya Megyei Önkormányzat Kulturális, Művészeti és Sajtó Díja;  

c) a köztisztviselők és közalkalmazottak kiemelkedő munkájának elismerésére, 
illetve a helyi közösség szolgálatáért a „Baranya Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése Elnökének Kitüntető Díja” 

kitüntető díjakat alapítja.  
 

2. § 
 
(1) A „Baranya Megye Díszpolgára” elnevezésű kitüntető címhez művészi kivitelű, 
legfeljebb 140 mm átmérőjű, átlag 10 mm vastagságú, bronzból készült, kör alakú plakett 
kerül adományozásra, melynek első oldalán a megye dombormű címere van és a cím 
megnevezése 10 mm-es nyomtatott nagybetűkkel a körív mentén. 
 
(2) A „Pro Comitatu Baranya” kitüntető díj művészi kivitelű, legfeljebb 120 mm átmérőjű, 
átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült, kör alakú plakett, melynek első oldalán a 
megye dombormű címere van és a díj megnevezése 10 mm-es nyomtatott nagybetűkkel 
a körív mentén.  
 



(3) A szakmai kitüntető díj művészi kivitelű, legfeljebb 90 mm átmérőjű, átlag 5 mm 
vastagságú, bronzból készült, kör alakú plakett, melynek első oldalán a megye 
dombormű címere van és a díj megnevezése 8 mm-es nyomtatott nagybetűkkel a körív 
mentén.  
 
(4) A „Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének Kitüntető Díja” kitüntető díj 
művészi kivitelű, legfeljebb 70 mm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból készült, 
kör alakú plakett, melynek első oldalán a megye dombormű címere van és a díj 
megnevezése nyomtatott nagybetűkkel a körív mentén.  
 
 

2. „Baranya Megye Díszpolgára” kitüntető cím 
 

3. § 
 
(1) „Baranya Megye Díszpolgára” kitüntető cím adományozható annak a 
magánszemélynek, aki munkásságával gyarapította a megye gazdasági, tudományos, 
kulturális és művészeti értékeit, illetve jelentősen közreműködött ezen értékek 
megőrzésében, valamint a megye közéletének valamely területén kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott.  
 
(2) A díszpolgári címet minden év október 10-én, - Baranya Vármegye címer-pecsétjének 
1694. év október hó 10. napján történt adományozásának emlékére - tartott Megyenapi 
ünnepsége alkalmából adományozza a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése.  
 
(3) Baranya megye díszpolgárát a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
kiemelt ünnepi rendezvényeire meg kell hívni.  
Baranya megye díszpolgára  

a) jogosult a cím viselésére,  
b) a megyét képviselő delegáció tagjául felkérhető,  
c) díjtalanul látogathatja a megyei önkormányzat rendezvényeit.  

 
 

3. „Pro Comitatu Baranya” kitüntető díj 
 

4. § 
 
(1) A „Pro Comitatu Baranya” kitüntető díj azon magánszemélynek, jogi személynek, 
közösségnek adományozható, aki (amely) a megye fejlődéséért, hazai és nemzetközi 
rangja, nemzetközi kapcsolatai erősítéséért tartós és eredményes tevékenységet 
folytatott, kiemelkedő teljesítményével szolgálta a megye közössége érdekeit és javát.  
 
(2) A kitüntető díjat minden évben október 10-én, a Megyenap alkalmából adományozza 
a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése.  
 
(3) Külföldi állampolgár kitüntetése esetében a nemzetközi protokolláris szabályok az 
irányadóak.  
 

4. Szakmai kitüntető díjak 
 

5. § 
 
A Baranya Megyei Önkormányzat  



a) Baranya Fejlődéséért Díja  
a megye gazdasági életében nyújtott kiemelkedő teljesítményért; a megye 
idegenforgalmában, különösen a kiemelt idegenforgalmi terméktípusok 
fejlesztése, illetve a megyei turizmusmarketing érdekében elért kimagasló szakmai 
tevékenységért; a megye fejlesztését, gazdasági és műszaki fejlődését, a 
környezet természetes és épített elemeinek védelmét szolgáló kimagasló 
munkáért;  

b) Egészséges Baranyáért Díja  
a megye egészségügyének szolgálatában végzett kimagasló munkáért; a megyei 
idősügyi tevékenység során nyújtott kimagasló teljesítményért; a megyében 
végzett kiemelkedő szociális és karitatív tevékenységért; a megyei ifjúsági munka 
területén végzett kiemelkedő tevékenységért; a megye testnevelési és sport 
életében elért kiemelkedő teljesítményért; a megye természet- és 
környezetvédelme érdekében kifejtett kimagasló munkáért;  

c) Koltai Péter Díja  
a megyét szolgáló, tudományos értéket teremtő tudományos kutatómunkáért; a 
megyei oktató-nevelő munkában elért példamutató teljesítményért; a megye 
felsőoktatásának szolgálatában végzett kimagasló tevékenységért; az Országos 
Diákköri Konferencián és más rangos hazai és nemzetközi tudományos 
konferencián, valamint az országos tanulmányi és kulturális versenyeken elért 
kiváló eredményért, egyéb kiemelkedő hallgatói tudományos teljesítményért;  

d) Közrend-Közbiztonsági Díja  
a megye közrendje, közbiztonsága érdekében végzett kimagasló szakmai 
munkáért, önfeláldozó, helytálló tevékenységért;  

e) Nemzetiségekért Díja  
a nemzetiségi jogok védelmében, a kulturális hagyományok őrzésében, a 
szociális- gazdasági felemelkedés érdekében végzett példamutató munkáért;  

f) Kulturális, Művészeti és Sajtó Díja  
a megye kulturális életében tartósan kiemelkedő tevékenységért; a művészi 
alkotómunkában és előadóművészetben kimagasló teljesítmény elismerésére és 
ösztönzésére; a Baranya megyei eseményekről történő hiteles, objektív, tartósan 
színvonalas tájékoztatásért;  

magánszemélynek, közösségnek adományozható.  
 
 

5. A „Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének Kitüntető Díja” 
 

6.§ 
 
A „Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének Kitüntető Díja” az 
önkormányzat hivatalánál, társulásánál és intézményeinél kiemelkedő munkát végző és 
példamutató magatartást tanúsító köztisztviselők és közalkalmazottak szakmai, 
hivatásbeli érdemeinek elismerésére; minden más területen a közösség szolgálatában 
elért kimagasló teljesítmény és életút megbecsülésére; a megye helyi (települési és 
megyei) önkormányzati szerveinél, a helyi közösség szolgálatában szerzett érdemekért, 
valamint bármely más közigazgatási szervnél az önkormányzati munka színvonalának 
emelése és megbecsülésének növelése érdekében kifejtett tevékenységért 
adományozható.  
 

6. A pénzjutalom 
 

7. § 
 



(1) A kitüntető címmel és kitüntető díjakkal pénzjutalom jár. A pénzjutalom díjankénti 
összegéről minden évben a költségvetés elfogadásakor dönt a Baranya Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése.  
 
(2) A pénzjutalmak és az adományozással járó egyéb költségek fedezetét a Baranya 
Megyei Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.  
 
(3) A kitüntető címmel és kitüntető díjakkal járó pénzjutalom az általános szabályok 
szerint adóköteles.  
 
(4) Kiváltság, vagy egyéb kedvezmény a kitüntető díjak adományozásával nem jár.  
 
 

7. Kitüntető cím és kitüntető díjak adományozása 
 

8. § 
 
(1) A kitüntetéseket e rendelet 1. § (1) bekezdésben és (2) a) - c) pontjaiban 
meghatározott esetekben a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, az 1. § (2) 
bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a Baranya Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke adományozza.  
 
(2) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése által adományozható címből és 
díjakból évente címenként és díjanként egy, a közgyűlés elnöke által adományozható 
díjból évente tizenöt ítélhető oda.  
 
(3) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, indokolt esetben, a (2) bekezdéstől 
eltérően további cím vagy díj adományozásáról is dönthet. 
 

9. § 
 
(1) Kitüntető díj adományozására minden évben október 10-én, a Megyenap alkalmából 
kerül sor. Kivételes esetben a közgyűlés elnöke - egyedi döntése alapján - a kitüntető 
díjat más időpontban is adományozhatja. 
 
(2) Kitüntető díj adományozására köztisztviselők és közalkalmazottak esetében a 
Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal, illetőleg az intézmény vezetője, továbbá a 
települési önkormányzatok testületei és intézmények vezetői, valamint a megyében 
működő közigazgatási szervek vezetői tehetnek - indokolással ellátott - javaslatot, 
amelyet minden év május 31-ig a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének 
kell megküldeni.  
 

10. § 
 
(1) Valamennyi kitüntető cím és kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek:  

a) a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagjai,  
b) a megyei települési önkormányzatok képviselő-testületei,  
c) a megye területén működő önkormányzati társulások.  

A javaslattételi felhívást a Baranya Megyei Önkormányzat hivatalos honlapján minden év 
május 10. napjáig megjelenteti.  
 



(2) A tevékenységi köre szerinti kitüntető díjra javaslatot tehet a megyei jegyző, a 
tevékenységi körük szerinti kitüntető díjra javaslatot kell kérni az alábbi szervezetek 
vezetőitől:  

a) művészeti szövetségek megyei szervei,  
b) kamarák, szakmai egyesületek, érdekképviseleti szervezetek megyei szervei,  
c) sportszervezetek, sportegyesületek és megyei sportági szövetségek,  
d) tudományos és felsőoktatási intézmények vezetői,  
e) megyei közigazgatási és tömegtájékoztatási szervek vezetői,  
f) megyei nemzetiségi önkormányzatok,  
g) megyei rendőrfőkapitány, katasztrófavédelmi igazgató.  

E rendeletben írt feltételeknek megfelelő javaslatokat részletes indokolással minden év 
május 31. napjáig kell megküldeni a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
Elnökének.  
 
(3) A kitüntető cím és kitüntető díjak odaítélésének előkészítése, véleményezése a 
következő eljárás szerint történik:  

a) a közgyűlés valamennyi állandó bizottsága véleményezi és rangsorolja a „Baranya 
Megye Díszpolgára” kitüntető címre, a „Pro Comitatu Baranya” kitűntető díjra, 
beérkezett javaslatokat, a tevékenységi körük szerint illetékes bizottságok 
véleményezik és rangsorolják a további kitüntető díjakra beérkezett javaslatokat;  

b) az állandó bizottságok kitüntetési típusonként rangsorolt – maximum három 
állampolgárra (jogi személyre, illetve közösségre tett) – javaslatait a bizottság 
elnöke a közgyűlés elnökéhez továbbítja, aki a képviselőcsoportok vezetőivel 
történt egyeztetés után terjeszti a javaslatot a közgyűlés elé.  

 
 

8. A kitüntető cím és kitüntető díjak átadásának szabályai 
 

11. § 
 
(1) A kitüntető címet és a kitüntető díjakat - ünnepélyes keretek között - a Baranya Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének elnöke adja át.  
 
(2) A kitüntető díjakat minden év október 10-én, - Baranya Vármegye címer-pecsétjének 
1694. év október hó 10. napján történt adományozásának emlékére - tartott Megyenapi 
ünnepsége alkalmából adományozza a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése.  
 
(3) Kivételesen, kiemelkedő eseményhez, évfordulóhoz kapcsolódóan a Baranya Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése – eseti döntése alapján, az (1)-(3) bekezdésben 
meghatározott eljárási rendtől eltérően, a közgyűlés elnöke javaslatára – kitüntető díjat 
és címet más időpontban is adományozhat.  
A Baranya Megyei Önkormányzat Koltai Péter Díját amennyiben azt az adott évben 
hallgató vagy tanuló nyeri el, úgy az oktatási intézmény tanévnyitó ünnepségén, illetve a 
megyei tanévnyitó ünnepségen is adományozhatja. 
 
(4) A kitüntető cím és a kitüntető díjak adományozása során a címhez és a díjakhoz és 
oklevelet kell átadni.  
Az oklevél tartalmazza:  

a) a cím, a díj adományozásának rövid indokolását,  
b) a kitüntetett nevét, az általa viselt cím, rendfokozat, beosztás, vagy foglalkozás 

megjelölését,  
c) a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatának számát és/vagy  
d) a kiállítás keltét, továbbá  



e) a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének aláírását.  
Az oklevelet a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése pecsétjének lenyomata 
díszíti.  
 
(5) Posztumusz kitüntető cím és kitüntető díjak adományozásakor a címmel és a díjakkal 
járó oklevelet és emléktárgyat az elhunyt túlélő házastársának vagy gyermekének kell 
átadni. Ha az elhunytnak nincs túlélő házastársa vagy gyermeke, legközelebbi élő 
hozzátartozói vehetik át a kitüntetést. 
 

12. § 
 
(1) A kitüntető cím és a kitüntető díjak adományozásával járó előkészítő, szervező, 
ügyviteli feladatokat a megyei jegyző látja el.  
 
(2) A kitüntetettekről a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.  
 
 

9. A kitüntető cím és kitüntető díjak visszavonása 
 

13. § 
 
(1) A díszpolgári címet vissza lehet vonni, ha a kitüntetésre a díszpolgár méltatlanná vált. 
Méltatlan a kitüntetésre az a díszpolgár, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
elítéltek. A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik: így 
különösen, ha magatartásával sérti a jó erkölcsöt, vagy vele szemben hivatalvesztést, 
illetve elbocsátást kimondó jogerős fegyelmi büntetést szabtak ki.  
 
(2) A visszavonást ugyanazon szervek és személyek kezdeményezhetik, akik az 
adományozásra javaslatot tehetnek, továbbá a kitüntetett munkáltatója, elöljárója.  
 
(3) A visszavonásról a javaslat alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, az 
általa adományozott kitüntetés esetében a Baranya Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke dönt, egyben gondoskodik a kitüntető díj megvonásáról.  
 
(4) Vissza kell vonni a kitüntetést attól, akit a bíróság szándékosan elkövetett 
bűncselekmény miatt jogerősen elítélt, illetve a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.  
 
 

10. A kitüntető cím és kitüntető díjak átadásának és visszavonásának 
nyilvánosságra hozatala 

 
14. § 

 
A kitüntető díj és cím adományozását és esetleges visszavonását a Baranya Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének hivatalos lapjában közzé kell tenni.  
 
 
 
 

11. Záró rendelkezések 
 

15. § 
 



(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidőben hatályát veszti a Baranya Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 
9/2011. (V. 6.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 

Dr. Őri László s.k.  Dr. Partos János s.k. 
a közgyűlés elnöke  megyei jegyző 

 
 
Záradék:  
Megalkotta: a Közgyűlés 2020. szeptember …-i ülésén. 
Kihirdetve: 2020. szeptember … napján 
 
 
 

  Dr. Partos János s.k. 
  megyei jegyző 

 
 


