
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2020. (IX. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

AZ ÖNKORMÁNYZAT ELISMERÉSEINEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS 

ADOMÁNYOZÁSUK SZABÁLYAIRÓL  

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § 

(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés e) 

pontjában, a (3) bekezdés h) pontjában, valamint a (4) bekezdés j) pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi Bizottsága, valamint Ügyrendi és Klímavédelmi 

Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. Általános rendelkezések 

 

 

1. § Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

  Képviselő-testület) a jelen rendeletben szabályozott elismerések adományozása útján 

  fejezi ki nagyrabecsülését azon személyek (polgárok), közösségek iránt, akik 

 tevékenységükkel hosszú időn keresztül kimagasló érdemeket szereztek a város 

 fejlődésében, jó hírnevének terjesztésében, kapcsolatainak ápolásában, vagy az 

 egyetemes emberi értékek gyarapításában. 

 

 

2. Kitüntető címek adományozása 

 

 

2. § (1)  A Képviselő-testület a város közéleti szolgálatában gazdasági, szervezői, 

  tudományos, közművelődési, közoktatási, testnevelés-sport, egészségügyi és 

  szociális ellátásban, a környezet- és természetvédelem területén szerzett 

  kiemelkedő érdemek vagy egész életút elismerésére a „Felsőzsolca Város 

  Díszpolgára” kitüntető címet alapítja. 

 

 (2) Évente legfeljebb egy Felsőzsolca Város Díszpolgára cím adható. 

 

 (3) A Felsőzsolca Város Díszpolgára cím adományozásával elhunyt személy 

  emléke is megtisztelhető (postumus kitüntetés). 

 

 (4) Az elhunyt személy részére adományozott Felsőzsolca Város Díszpolgára cím 

  átvételére örököse, illetve családjának képviselője jogosult. 
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 (5) A Felsőzsolca Város Díszpolgára cím adományozásáról az 1. 

  melléklet 1. pontjában meghatározott formai követelményeknek megfelelő 

  díszes kivitelű, a város címerét tartalmazó oklevelet és az 1. melléklet 2. 

  pontjában meghatározott formai követelményeknek megfelelő igazolványt kell 

  kiállítani. 

 

 (6) A Felsőzsolca Város Díszpolgára címmel járó arany pecsétgyűrűt a város 

  címere díszíti. A gyűrű mintáját az 1. melléklet 3. pontja tartalmazza. 

 

 (7) A Felsőzsolca Város Díszpolgára címmel 300.000,-Ft összegű pénzjutalom 

  jár. 

 

 (8) A Felsőzsolca Város Díszpolgára cím adományozására a 9. §-ban foglalt 

  eljárási szabályokat kell alkalmazni. 

 

 

3. § (1) A Képviselő-testület azon személyek, közösségek elismerésére, akik (amelyek) 

  folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal a gazdaság, a 

  közigazgatás, a szolgáltatás, az egészségügy, a közoktatás, a 

  környezetvédelem, a kultúra stb. terén végzett tevékenységükkel kiemelkedő 

  érdemeket szereztek a város érdekében, a „PRO URBE” kitüntető címet 

  alapítja. 

 

 (2) Évente legfeljebb egy PRO URBE cím adományozható. 

 

 (3) A PRO URBE cím adományozásáról az 2. melléklet 1. pontjában 

  meghatározott formai követelményeknek megfelelő díszes kivitelű, a város 

  címerét tartalmazó oklevelet kell kiállítani. 

 

 (4) A PRO URBE címmel járó bronzplakett ovális vagy kerek alakú, egyik oldalán 

  a város plasztikusan kiképzett (dombornyomású) címerét és a „PRO URBE 

  FELSŐZSOLCA ALAPÍTVA 2000-BEN" feliratot, másik oldalán a kitüntetett 

  nevét és az adományozás dátumát tartalmazza, azt díszdobozban kell 

  elhelyezni. A bronzplakett mintáját a 2. melléklet 2. pontja tartalmazza. 

 

 (5) A PRO URBE címmel 300.000,-Ft összegű pénzjutalom jár. 

 

 (6) A PRO URBE cím adományozására a 9. §-ban foglalt eljárási szabályokat kell 

  alkalmazni. 

 

 

3. Kitüntető díjak adományozása 

 

 

4. § (1) A Képviselő-testület a közélet területén szerzett érdemek elismerése céljából  

  „Közösségi Munkáért díj”-at alapít. 
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 (2) Az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és 

  az egyetemes emberi érdekek, értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, 

  példamutató tevékenységért, a város közösségében végzett, valamint a 

  társadalmi munkák szervezésében és végzésében szerzett érdemekért, továbbá 

  a város közoktatásáért több éven át végzett eredményes munka elismeréseként 

  Közösségi Munkáért díj adományozható. 

 

 (3) A Közösségi Munkáért díj a 3. mellékletben meghatározott formai 

  követelményeknek megfelelő oklevélből és 100.000,-Ft összegű 

  pénzjutalomból áll. 

 

 (4) Évente legfeljebb egy Közösségi Munkáért díj adományozható. 

 

 (5) A Közösségi Munkáért díj adományozására a 9. §-ban foglalt eljárási 

  szabályokat kell alkalmazni. 

 

 

5. § (1) A Képviselő-testület a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban dolgozó, 

  kiemelkedő érdemeket szerzett köztisztviselők munkájának elismerésére az 

  „Év Köztisztviselője Felsőzsolca” díjat alapít. 

 

 (2) A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban több éve dolgozó azon köztisztviselő 

  részére, aki a közigazgatás területén olyan kimagasló tevékenységet folytat, 

  amellyel hozzájárul a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal feladatellátásának és 

  a közügyek intézési színvonalának emeléséhez az Év Köztisztviselője 

  Felsőzsolca díj adományozható. 

 

 (3) Az Év Köztisztviselője Felsőzsolca díj a 4. mellékletben meghatározott formai 

  követelményeknek megfelelő oklevélből és 100.000,-Ft összegű 

  pénzjutalomból áll. 

 

 (4) Évente legfeljebb egy az Év Köztisztviselője Felsőzsolca díj adományozható. 

 

 (5) Az Év Köztisztviselője Felsőzsolca díj adományozására a 9. §-ban foglalt 

  eljárási szabályokat kell alkalmazni. 

 

 

6. § (1) A Képviselő-testület a Felsőzsolcán működő köznevelési és közoktatási 

  intézményben dolgozó pedagógus részére, a városban nevelt vagy oktatott 

  gyermekek köznevelésének, közoktatásának érdekében kifejtett, példamutató 

  pedagógusi munka elismerésére „Pedagógiai díj”-at alapít. 

 

 (2) A Felsőzsolca város köznevelési és közoktatási intézményeiben oktatott, 

  nevelt gyermekek érdekében több éven át kifejtett kimagasló, példamutató és 

  eredményes oktatási-nevelési munka elismeréseként Pedagógiai díj 

  adományozható. 
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 (3) A Pedagógiai díj az 5. mellékletben meghatározott formai 

  követelményeknek megfelelő oklevélből és 100.000,-Ft összegű 

  pénzjutalomból áll. 

 

 (4) Évente legfeljebb egy Pedagógiai díj adományozható. 

 

 (5) A Pedagógiai díj adományozására a 9. §-ban foglalt eljárási 

  szabályokat kell alkalmazni. 

 

 

7. § (1) A Képviselő-testület a Felsőzsolcán működő polgárőr egyesület tagja részére, a 

  város közbiztonsága érdekében kifejtett, példamutató polgárőri munka 

  elismerésére az „Év Polgárőre Felsőzsolca” díjat alapít. 

 

 (2) Felsőzsolca város közbiztonságának javítása érdekében több éven át kifejtett 

  kimagasló, példamutató és eredményes polgárőri munka elismeréseként az Év 

  Polgárőre Felsőzsolca díj adományozható. 

 

 (3) Az Év Polgárőre Felsőzsolca díj a 6. mellékletben meghatározott formai 

  követelményeknek megfelelő oklevélből és 100.000,-Ft összegű 

  pénzjutalomból áll. 

 

 (4) Évente legfeljebb egy az Év Polgárőre Felsőzsolca díj adományozható. 

 

 (5) Az Év Polgárőre Felsőzsolca díj adományozására a 9. §-ban foglalt eljárási 

  szabályokat kell alkalmazni. 

 

 

4. Pedagógusok arany-, gyémánt-, vasdiplomájának elismerése 

 

 

8. § (1) Azon pedagógus, aki szolgálati idejéből legalább 15 évet Felsőzsolcán töltött 

 és arany-, vagy gyémánt-, vagy vasdiplomát kapott, a 7. mellékletben 

 meghatározott formai követelményeknek megfelelő emléklap mellett 

100.000,-Ft összegű pénzjutalomban részesül. 

 

 (2) A pénzjutalom átadására a polgármester hivatalos tudomására jutását 

  követő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen kerül sor. 

 

 (3) A rendelet 9. §-ában foglalt eljárási szabályok ezen elismerésre nem 

  vonatkoznak. 

 

 

5. Eljárási szabályok 

 

 

9. § (1) A kitüntető címeket, díjakat és elismerést (a továbbiakban: elismerések) a 

  Képviselő-testület adományozza. 
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 (2) Javaslatot tehetnek: 

  a) a Képviselő-testület tagjai, valamint a jegyző; 

  b) a városban működő közösségek, intézmények, gazdálkodó és egyéb, 

   Felsőzsolca Város Önkormányzatánál regisztrált szervezetek, 

   egyesületek és az egyházak vezetői. 

 

 (3) A javaslatnak tartalmaznia kell az elismerésre javasolt 

  a) személyi adatait (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, 

   lakcím), 

  b)  az adományozás alapjául szolgáló tevékenységének vagy alkotásának 

   részletes ismertetését és 

  c) méltatását. 

 

 (4) Az adományozásra vonatkozó kezdeményezést a polgármesterhez kell 

  benyújtani minden év február 28. napjáig. 

 

 (5) A javaslat előzetes elbírálására, a döntés előkészítésére képviselőkből és külső 

  szakértőkből hét fős kuratóriumot kell létrehozni. 

 

 (6) A kuratóriumban az érintett bizottságok elnökei, a képviselők, a Felsőzsolcai 

  Polgármesteri Hivatal illetékes szakemberei és az adott területen 

  szaktekintéllyel rendelkező személyek vehetnek részt. A kuratórium tagjaira 

  vonatkozó felkérés a polgármester feladata. 

 

 (7) A kuratórium testületként működik, döntését állásfoglalás formájában hozza 

  meg. A kuratórium elnöke a polgármester. 

 

 (8) A kuratórium akkor határozatképes, ha tagjai közül a többség jelen van. 

  A döntéséhez a jelenlévő tagok több mint felének igenlő szavazata szükséges. 

  Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

 (9) A kuratórium a működésére vonatkozóan további eljárási szabályokat is 

  megállapíthat. 

 

 (10) Az adományozásra a kuratórium véleményének figyelembe vételével a 

  polgármester tesz javaslatot a Képviselő-testületnek. 

 

 

10. § Az elismeréseket minden évben a város ünnepe alkalmából tartott ünnepi ülésen 

 kell átadni. 

 

 

11. § A Képviselő-testület által adományozott elismerés a 9. § (2) bekezdésében megjelöltek 

 javaslatára visszavonható attól, aki arra méltatlanná vált. A visszavonást a 

 polgármesternél lehet kezdeményezni. 
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6. Záró rendelkezések 

 

 

12. § (1) A kitüntető elismerések, valamint az ezzel járó egyéb költségek fedezetét a 

  Képviselő-testület éves költségvetésének elfogadásakor határozza meg. 

 

 (2) Az elismerések adományozásával kapcsolatos ügyviteli teendőket a 

  Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal végzi. 

 

 (3) Az elismerésekkel járó oklevelek, emléklapok másodpéldányát a felsőzsolcai 

  Helytörténeti Kiállítóhelyen el kell helyezni. 

 

 

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 (2) Hatályát veszti az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és 

  adományozásuk szabályairól szóló 13/2016. (VI. 16.) számú önkormányzati 

  rendelet. 

 

 

 

 

A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 

 SzMSz-ének VII/1. pontja alapján 

 a jegyzőt helyettesítő: 

                            

 

 

    DR. KAKAS ZOLTÁN S. K. SZARKA TAMÁS S. K. 
 hatósági osztályvezető polgármester 

 

 


