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Felhívás  
 

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése „A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 

5/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat megyei díjainak 

adományozásáról” című rendelettel döntött díjainak adományozásáról. 

 

A rendelet 4/A. § (1) bekezdése alapján a „Dr. Komjáthy László Díjat (a továbbiakban: Díj) a Veszprém 

Megyei Önkormányzat adományozza azon természetes vagy jogi személy, továbbá egyéb szervezet 

számára, aki, vagy akik több éven át folyamatosan, vagy egy adott évben kiemelkedő teljesítményt 

nyújtva példaértékű eredményeket értek el a közrend, a közbiztonság és bűnmegelőzés, vagy azok 

támogatása és az azzal kapcsolatos együttműködés területén Veszprém megyében.” 

 

➢ „A Dr. Komjáthy László Díjból az alábbi kategóriákban kategóriánként egy-egy, évente 

összesen három adományozható: 

a) megyei rendvédelmi szervek, szervezetek tagjai, 

b) megyei rendvédelmi szervhez, szervezethez nem tartozó egyéb természetes személy, 

c) jogi személy vagy egyéb szervezet részére.” 

 

➢ „A Dr. Komjáthy László Díj adományozását írásban, részletes indokolással kezdeményezhetik: 

a) Veszprém megye helyi önkormányzatai, 

b) megyei szintű társadalmi szervezetek, 

c) Veszprém megyei rendvédelmi szervek, szervezetek.” 

 

➢ „A Dr. Komjáthy László Díjra beérkezett javaslatok közül 3 tagú munkacsoport tesz javaslatot 

a díj adományozására a megyei közgyűlés részére. A munkacsoport tagjai: 

 

a) a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, 

b) Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere, 

c) Veszprém Megyei Rendőr-főkapitány.” 

 

➢ „A Díjat minden évben a rendőrség napja, a Szent György nap alkalmából rendezendő 

ünnepség keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, a Veszprém 

Megyei Jogú Város Polgármestere, és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitány együtt adja át.”  

 

Fentiek alapján kérjük, hogy 2023. január 31-ei beérkezési határidőig tegye meg javaslatát a Veszprém 

Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének az Ön által arra érdemesnek tartott személyre, vagy 

szervezetre (a mellékelt nyomtatvány felhasználásával), az alábbi címre Veszprém Vármegyei 

Önkormányzat, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

 

Felhívjuk figyelmét arra, hogy Veszprém vármegye honlapján, www.veszpremmegye.hu található azon 

személyek neve, akik már részesültek ezen kitüntetésben.  

   

Ezúton is előre megköszönjük, hogy esetleges javaslatával a kitüntetésre érdemesnek talált személy, 

vagy szervezet munkájára, teljesítményére ráirányítja a figyelmet. 

 

Veszprém, 2023. január 9. 

Tisztelettel 

 
Polgárdy Imre s.k. 

http://www.veszpremmegye.hu/
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KITÜNTETÉSI JAVASLAT 
 

a „Dr. Komjáthy László Díj” kitüntetésre 
 
 

Név (leánykori név):  ................................................................................. 

Cím:    ................................................................................. 

Elérhetőség (email, telefonszám):  ………………………………………………….. 

Munkahely:  ................................................................................. 

Beosztás/Munkakör: ................................................................................. 

 
 
Részletes indokolás, szakmai életút ismertetése: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
............................, 2023. év .................. hó .... nap 
 

 
 

............................................ 
Javaslattevő aláírása 

 
 

………………………………………………………………………... 

Javaslattevő elérhetőségei: (név, email, telefonszám) 

 


