
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
26/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete 

a Díszpolgári Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásának 
rendjéről 

(egységes szerkezetben) 
 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A Díszpolgári Cím 

1.§ 

(1) Sátoraljaújhely Város Díszpolgára Cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, 
aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a városon belül, mind 
pedig országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult 
a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként 
köztiszteletben áll. 

(2) A Díszpolgári Cím odaítélésre a Képviselő-testület bizottságainak elnökei tesznek javaslatot a 
Képviselő-testület felé. 

2.§ 

(1) A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi a 
kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik. 

(2) A város díszpolgára: 
a) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein, 
b) hivatalos az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre, ahol részére az 

elnökségben, fogadóbizottságban kell helyet biztosítani, 
c) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési és művészeti intézményeit, 

valamint ilyen jellegű rendezvényeit, 
d) a Képviselő-testület külön határozata alapján Sátoraljaújhely városát, vagy az 

önkormányzatot képviselő delegációkba meghívható, 
e) elhalálozás esetén – a család kívánságára – ingyenes díszsírhely illeti meg. 

Pro Urbe Díj 

3.§ 

(1) Pro Urbe Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a város, vagy annak 
valamely közössége érdekében huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végeztek, kimagasló 
eredményeket értek el. 

(2) A Pro Urbe Díj odaítélésére a Képviselő-testület bizottságainak elnökei tesznek javaslatot a Képviselő-
testület felé. 

Közszolgálati Díj 

4.§ 

(1) Közszolgálati Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik a város közéletében, 
továbbá azoknak a személyeknek, akik az önkormányzat területén köztisztviselőként, vagy 
közalkalmazottként hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek.  
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(2) A Közszolgálati Díj odaítélésére a Képviselő-testület Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottsága tesz 
javaslatot. 

Közművelődési Díj 

5.§*1 

(1) Közművelődési Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő 
eredményeket értek el a közművelődési munka irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett 
munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában, 
a megőrzendő hagyományok ápolásában, továbbá társadalmi aktivitásukkal, közéleti szereplésükkel 
általános elismerést vívtak ki. 

(2) A Közművelődési Díj odaítélésére a Képviselő-testület közművelődési, köznevelési feladatkört 
gyakorló bizottsága tesz javaslatot. 

Nevelői Díj 

6.§*2 

(1) Nevelői Díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt 
értek el az óvodai és iskolai oktató-nevelő munkában, magas fokú szakmai és pedagógiai 
felkészültségük alapján élenjárnak az újszerű pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, 
kimagasló eredményt értek el a tehetséggondozásban, az ifjúság közösségi szellemének erősítésében, 
hazafias nevelésében. 

(2) A Nevelői Díj odaítélésére a Képviselő-testület közművelődési, köznevelési feladatkört gyakorló 
bizottsága tesz javaslatot. 

Boda Pál Sport Díj 

7.§*3 

(1) Boda Pál Sport Díj adományozható a város érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért, vagy 
kimagasló sportteljesítményért azoknak a személyeknek, vagy csapatoknak, aki sportteljesítményük 
mellett magatartásukkal és életmódjukkal is elismerést váltanak ki. 

(2) A Boda Pál Sport Díj odaítélésére a Képviselő-testület sportügyi feladatkört gyakorló bizottsága tesz 
javaslatot. 

dr. Illés László Közegészségügyi Díj 

8.§*4 

(1) dr. Illés László Közegészségügyi Díj adományozható a város egészségügyi és szociális ellátása 
érdekében kiemelkedő tevékenységet végző személyeknek és közösségeknek. 

(2) dr. Illés László Közegészségügyi Díj odaítélésére a Képviselő-testület szociális és egészségügyi 
feladatkört gyakorló bizottsága tesz javaslatot. 

 
Év Tűzoltója Díj 

 
9.§*5 

(1) Az „Év Tűzoltója Díj” adományozható annak a tűzoltónak, aki az elmúlt éven a tűz oltása, megelőzése 
területen, illetve szakmai versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtott. 

(2) Az „Év Tűzoltója Díj” odaítélésére a Képviselő-testület városüzemeltetési feladatkört gyakorló 
bizottsága tesz javaslatot, melynél figyelembe veszi a tűzoltóparancsnok véleményét. 
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A Közmegbecsülés Díja  

10.§ 

(1) A Közmegbecsülés Díja adományozható annak a személynek, illetve közösségnek, aki/akik hosszú 
évtizedeken át közmegbecsülést, köztiszteletet érdemeltek ki az ipar, a mezőgazdaság, a kereskedelem, a 
vendéglátás területén végzett munkájukkal. 

(2) A díj odaítélésére a Képviselő-testület bizottságainak elnökei tesznek javaslatot.  
 

Aranytoll Díj 
11.§ 

 
(1) Aranytoll Díj adományozható annak a személynek, aki a város  

a) hírnevét a médiában folytatott – képi, hangi, írói - tevékenysége révén öregbíti,  
b) megjelenésében szaktudásával kiemelkedő eredményeket mutat fel,  
c) népszerűsítését irodalmi munkásságával elősegíti. 

(2) A díj odaítéléséről a polgármester dönt. 
 

11/A.*6 
Hk. 

 

Az adományozás rendje 

12.§*7 

A Díszpolgári Címet, a Pro Urbe Díjat, és a Közszolgálati Díjat Október 23-a alkalmából rendezett városi 
ünnepségen, a Boda Pál Sport Díjat és a Közmegbecsülés Díját a Város Hete rendezvénysorozat 
alkalmával, az Aranytoll Díjat a Sajtó Napján, Az Év Tűzoltója Díjat a díj odaítélésekor meghatározott 
időben és helyen, az egyéb kitüntető díjakat a szakmai napokon kell átadni. 

 

13.§ 

(1) A Díszpolgári Cím és a kitüntető díjak adományozása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A 
Képviselő-testület felé az előterjesztést a bizottságok javaslata alapján a Polgármester terjeszti elő. A 
Díszpolgári Cím és a kitüntető díjak adományozásáról szóló határozatot minősített többséggel kell 
meghozni.  

(2) Az adományozásra javaslatot tevő bizottság, illetve bizottsági elnök javaslatát a bizottság tagjainak, az 
érintett terület szakmai közvéleményének és az állampolgárok véleményének figyelembevételével 
köteles kialakítani.  

(3) A kitüntetésre vonatkozó javaslatot az átadást megelőző második hónap 15. napjáig kell a polgármester 
részére leadni. 

14.§*8 
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(1) A Díszpolgári Címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett, valamint 120.000,-Ft 
nettó összegű pénzjutalom jár. 

(2) A 3-9.§-okban felsorolt kitüntető díjakkal oklevél és 70.000,-Ft nettó összegű pénzjutalom jár.  
(3) A Közmegbecsülés Díjával oklevél és 50.000,-Ft nettó összegű pénzjutalom jár. 
(4) Amennyiben jelen rendelet alapján Cím, vagy kitüntető díj kettő kerül adott évben odaítélésre, úgy a 

névre szóló oklevél mellett a teljes pénzjutalom összege illeti meg mindkét díjazottat. 
(5) Ha a 3-9.§-okban felsorolt kitüntető díjban közösség, vagy csapat részesül, kétszeres összegű 

pénzjutalom és annyi oklevél jár, ahány tagja van a közösségnek. 
(6) Az Aranytoll Díjjal oklevél és tárgyjutalomként, Dísztoll jár. 
 
 
 

Az elismerések visszavonása 

15.§ 

(1) A Díszpolgári Cím és a kitüntető díj visszavonható, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. 
Érdemtelen a Díszpolgári Címre, illetve a kitüntető díjra különösen az, akit a bíróság közügyek, vagy a 
foglalkozás gyakorlásától jogerősen eltiltott. 

(2) A visszavonás módjára a 13.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. 

Vegyes rendelkezések 

16.§ 

(1) A kitüntetett személyekről és közösségekről az önkormányzat nyilvántartást vezet. 
(2) A kitüntető díjakkal járó pénzjutalmak fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell 

biztosítani. 

17.§ 

(1) Jelen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
(2) A rendelet az állampolgárok szélesebb körét érinti, ezért annak hiteles szövegét – egységes szerkezetben 

– az önkormányzat hivatalos lapjában és internetes honlapján közzé kell tenni. 
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti Sátoraljaújhely Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a Díszpolgári Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló 19/1997.(IX.22.) önkormányzati rendelet. 

 

 
 
 Megjegyzés: 
*1 Az R. 5.§ (2) bekezdését módosította a 13/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet. 
*2 Az R. 6.§ (2) bekezdését módosította a 13/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet. 
*3 Az R. 7.§ (2) bekezdését módosította a 13/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet. 
*4 Az R. 8.§ (2) bekezdését módosította a 13/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet. 
*5 Az R. 9.§ (2) bekezdését módosította a 13/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet. 
*6 Az R-t 11/A.§-al egészítette ki a 11/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelet, a 11/A.§ 2017. 06.29-én 
hatályát veszítette, hatályon kívül helyezte a 11/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelet. 

Fedorné dr. Fráter Zsófia sk. Szamosvölgyi Péter sk. 
címzetes főjegyző polgármester 
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*7 Az R. 12.§-t módosította a 11/2017.(IV.26.) önkormányzati rendelet. 
*8 Az R. 14.§-t módosította a 8/2018.(VII.6.) önkormányzati rendelet 
 
 
 
Lezárva: 2018.július 16. 
Hiteles! 
 
Sátoraljaújhely, 2018. július 16. 
 
 
dr. Madák Tímea 
Szervezési referens 

 


