
1 
 

Aszód  Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

6/2015. ( II.6.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntető címek,  díjak  

alapításáról és adományozásának rendjéről 

 

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) 

bekezdésében, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint 

állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. § (1) Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete abból a célból, hogy tiszteletét és 

megbecsülését fejezze ki mindazok előtt, akik Aszód Város társadalmi, gazdasági, 

kulturális, tudományos vagy sportéletének fejlődésén munkálkodtak, mindezzel kimagasló 

és maradandó eredményekkel járultak hozzá városunk gazdagodásához, a következő 

kitüntető címeket, kitüntető díjakat és elismerő oklevelet alapítja: 

(2) Kitüntető címek:  

a) Aszód Város Díszpolgára, 

b) Aszód Városért, 

c) Aszód Város Szolgálatáért (a továbbiakban együtt: kitüntető címek).  

(3) Kitüntető díjak:  

a) Koren István díj, 

b) Aszód Város  Szociális Nívódíja 

c) Aszód Város Sportjáért, 

d) Aszód Város Közbiztonságárért, 

d) Tiszta udvar rendes ház     (a továbbiakban együtt: kitüntető díjak). 

(4) Aszód Városért  Polgármesteri Elismerő Oklevél (a továbbiakban: elismerő oklevél). 

 

II. Fejezet 

Kitüntető címek, kitüntető díjak és elismerő oklevél adományozásának feltételei 

 

2. § (1) „Aszód Város  Díszpolgára” cím (a továbbiakban: díszpolgári cím) 

adományozható annak, aki kiemelkedő tevékenységével vagy maradandó alkotásával 

Aszód város rangját, hírnevét, nemzetközi tekintélyét emeli.  

(2) A díszpolgári cím magyar-, vagy külföldi állampolgárnak és posztumusz is 

adományozható. 

(3)A díszpolgári címből évenként legfeljebb egy adományozható. 

(4) A díszpolgári címmel az adományozás tényét igazoló oklevél és plakett jár. 

(5) Az oklevél leírása:  hajlékony fa, kék-sárga zsinórral ellátott lézeres gravírozású városi 

pecsétlenyomattal.  

(6) Az oklevél tartalmazza  

a) a kitüntetett nevét, 
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b) az adományozás indokát, 

c) az adományozó nevét, 

d) az adományozás keltét, határozatszámát, 

e) polgármester aláírását és Aszód Város Önkormányzat bélyegző lenyomatát. 

(7) Idegen anyanyelvű adományozott esetén az oklevél szövegéről anyanyelvének 

megfelelő - esetleg angol nyelvű fordítást kell készíteni. 

(8) A plakett leírása: 40 mm átmérőjű, kör alakú ezüst érme, amelynek egyik oldalán a 

kitüntetett neve, a másik oldalán a város címere és „Aszód Város Díszpolgára” felirat 

látható. 

3. § (1) A díszpolgári cím posztumusz adományozása esetén, az oklevélen fel kell tüntetni 

ennek tényét. A címmel járó plakettet az elhunyt özvegyének, ennek hiányában a 

kitüntetett gyermekeinek kell átadni. 

(2) A díszpolgári címmel kitüntetett személyt 

a) a város által rendezett hivatalos ünnepségekre meg kell hívni, 

b) az önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet jelölni, 

(3) A kitüntetést a polgármester az augusztus 20-i állami ünnep városi ünnepségén adja át. 

4. § (1) „Aszód Városért”  cím adományozható annak, aki a város gazdasági életében, a 

városfejlesztésben, a város közéletében, a tudomány, a művészetek területén, az 

egészségügy, oktatás, nevelés, sport területén kiemelkedő, eredményes munkát végzett. 

(2) Az „Aszód Városért”  magyar-, vagy külföldi állampolgárnak és posztumusz is 

adományozható. 

(3) „Aszód Városért” címből évente legfeljebb egy adományozható.  

(4) Az „Aszód Városért” kitüntetéssel az adományozás tényét igazoló oklevél és 

díszdobozos arany címerjelvény  jár.  

(5) Az „Aszód Városért” kitüntetés posztumusz adományozása esetén, az oklevélen fel kell 

tüntetni ennek tényét. A kitüntetéssel járó címerjelvényt az elhunyt özvegyének, ennek 

hiányában a kitüntetett gyermekeinek kell átadni. 

(6) A kitüntetést a polgármester az augusztus 20-i állami ünnep városi ünnepségén, vagy 

Aszód város várossá nyilvánításának évfordulóján adja át. 

5. § (1) Az oklevél tartalmazza: 

 a) az ”Aszód Városért” feliratot,  

b) a kitüntetett nevét, 

c) az adományozás indokát, 

d) az adományozó nevét, 

e) az adományozás keltét, határozatszámát, 

f) polgármester aláírását és Aszód Város Önkormányzat bélyegző lenyomatát. 

(2) Idegen anyanyelvű adományozott esetén az oklevél szövegéről anyanyelvének 

megfelelő – esetleg angol nyelvű fordítást kell készíteni. 

(3) A címerjelvény leírása: jelvény aranyból készül, 10 mm átmérőjű, melyen Aszód Város 

címer lenyomata és az évszám látható.  

6. § (1) „Aszód Város Szolgálatáért” cím adományozható azon személyeknek, akik a 

város érdekében, annak közösségéért kiemelkedően hasznos tevékenységet folytattak,  a 

közéletben, a gazdasági életben,  a közszolgálati munkában,  a közművelődésben, az 
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egészségügyben, a közoktatásban hozzájárulva ezzel a város értékeinek növeléséhez, 

eredményeinek gazdagításához. 

(2) „Aszód Város Szolgálatáért ” címből évente legfeljebb egy adományozható. 

(3) A díjjal  az adományozás tényét igazoló oklevél és  arany kitűző jár. 

(4) Az oklevél tartalmazza: 

a) a kitüntetett nevét, 

b) az adományozó nevét, 

c) az adományozás keltét, határozatszámát, 

d) polgármester aláírását és Aszód Város Önkormányzat bélyegző lenyomatát. 

(5) A kitűző leírása: a kitűző aranyból készül, 10 mm átmérőjű, melyen az adományozás 

évszáma  és az „Aszód Város Szolgálatáért ” felirat látható.  

(6) A kitüntetést a polgármester az október  23-i állami ünnep városi ünnepségén adja át. 

7. § (1)  „Koren István” kitüntető díj adományozható azon magyar állampolgár részére,  

a) aki tartósan, magas színvonalú teljesítménnyel kiemelkedő eredményt ért el az óvodai, 

iskolai nevelő-oktató munkában, az oktatási intézményük hírnevének, hagyományainak 

gazdagítása terén, a tehetséggondozásban, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültség 

alapján kimagasló érdemeket ért el újszerű és hatékony pedagógiai módszerek 

kidolgozásában, alkalmazásában. 

b) akik kiemelkedő eredményt értek el a közművelődés irányításában, az ifjúság 

művelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek 

kidolgozásában, alkalmazásában. 

(2) A „Koren István” kitüntetésből évente legfeljebb egy adományozható. 

(3) A díjjal  az adományozás tényét igazoló oklevél és  arany kitűző jár. 

(4) Az oklevél tartalmazza: 

 a) Petőfi Sándor Aszódi Iskolájának képét, 

b) a kitüntetett nevét, 

c) az adományozó nevét, 

d) az adományozás keltét, határozatszámát, 

e) polgármester aláírását és Aszód Város Önkormányzat bélyegző lenyomatát. 

(5) A kitűző leírása: a kitűző aranyból készül, 10 mm átmérőjű, melyen az adományozás 

évszáma  és a „Koren István díj” felirat látható.  

(6) A kitüntetést a polgármester Pedagógusnap  városi ünnepségén adja át.  

8. §  (1) „Aszód Város  Szociális Nívódíja” díj adományozható aki a szociális területen az 

aszódi lakosok érdekében végzett magas színvonalú, kiemelkedő vagy több évtizedes 

tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult Aszód szociális ellátásának, az aszódi 

szociális szolgáltatások fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű lakosok életminőségének 

javításához.  

(2) Az „Aszód Város  Szociális Nívódíja” díj olyan Aszódon működő intézmény vagy 

egyéb szervezet részére is adományozható, amely az (1) bekezdés szerinti tevékenységét 

kollektívaként fejti ki.  

(3) A „Aszód Város  Szociális Nívódíja” kitüntetésből évente legfeljebb egy 

adományozható. 

(4) A kitüntető díj az adományozás tényét igazoló oklevéllel, művészi kivitelű plakettel jár. 

(5) Az „Aszód Város  Szociális Nívódíja” díjat, az azzal járó oklevelet, plakettet 
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polgármester minden évben ünnepélyes körülmények között, a Szociális Munka Napjához 

kötődően adja át.  

(6) Az oklevél tartalmazza: 

a) a kitüntetett nevét, 

b) az adományozás indokát, 

c) az adományozó nevét, 

d)az adományozás keltét, határozatszámát, 

e) polgármester aláírását és Aszód Város Önkormányzat bélyegző lenyomatát. 

(7) A plakett leírása: a plakettet 210x295 mm-es fakeretbe foglalt kerámiából készült, 150 

mm átmérőjű kör alakú dombormű, mely elülső oldalán közepén egymásba fonódó kéz  

látható, hátoldalán  az  „Aszód Város  Szociális Nívódíja” évszám  felirat látható. 

9. § (1) „Aszód Város Sportjáért”  kitüntetés adományozható: 

a) Aszód városban dolgozó, a testneveléssel és sporttal foglalkozó társadalmi 

szervezetekben tevékenykedő, a  testnevelés és sport érdekében hosszabb időn át  

kiemelkedő munkát végző személyeknek, vagy közösségeknek.  

b) Kiemelkedő hazai vagy nemzetközi sportteljesítmény vagy sportolói pályafutás 

elismeréseként. 

c) Az ifjúság testedzésének és a diáksportnak a szervezésében hosszú időn keresztül 

kifejtett eredményes tevékenység értékeléseként. 

d)  Kiemelkedő sportedzői tevékenység elismeréseként. 

(2) Az „Aszód Város Sportjáért”  díj olyan Aszódon működő intézmény vagy egyéb 

szervezet részére is adományozható, amely az (1) bekezdés szerinti tevékenységét 

kollektívaként fejti ki.  

(3) A „Aszód Város Sportjáért”   kitüntetésből évente legfeljebb egy adományozható. 

(4) A díjjal  az adományozás tényét igazoló oklevél és  arany kitűző jár. 

(5) Az oklevél tartalmazza: 

a) a kitüntetett nevét, 

b) az adományozás indokát, 

c) az adományozó nevét, 

d) az adományozás keltét, határozatszámát, 

e) polgármester aláírását és Aszód Város Önkormányzat bélyegző lenyomatát. 

(6) A kitűző leírása: a kitűző aranyból készül, 10 mm átmérőjű, melyen az adományozás 

évszáma  és a „Aszód Város Sportjáért”   felirat látható.  

(7) A kitüntetést a polgármester az augusztus 20-i állami ünnep városi ünnepségén adja át. 

10. § (1)  „Aszód  Közbiztonságáért” díj adományozható annak a természetes 

személynek, aki: 

a) a Aszód  Város Hivatásos Tűzoltóság, vagy az Aszód Városi Rendőrörs hivatásos 

állományában teljesít szolgálatot, illetve az Aszódi  Polgárőrség tagjaként 

rendszeresen segíti a rendőrség feladatainak ellátását a bűnmegelőzés területén, 

b) tartós és kiemelkedő munkát végez,  

c) helytállásával Aszód polgáraiban a tűzoltóság, a rendőrség, a polgárőrség tekintélyét 

és a beléjük vetett bizalmat erősíti, 

d) életvitele, magánélete a tűzoltói, a rendőri hivatáshoz, illetve a polgárőri tevékenység 

ellátásához méltó. 
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(2) „Aszód  Közbiztonságáért” évente legfeljebb egy díj adományozható. 

(3) A díjjal  az adományozás tényét igazoló oklevél és  arany kitűző jár. 

(4)Az oklevél tartalmazza: 

a) a kitüntetett nevét, 

b) az adományozás indokát, 

c) az adományozó nevét, 

d) az adományozás keltét, határozatszámát, 

e) polgármester aláírását és Aszód Város Önkormányzat bélyegző lenyomatát. 

(5) A kitűző leírása: a kitűző aranyból készül, 10 mm átmérőjű, melyen az adományozás 

évszáma  és az „Aszód  Közbiztonságáért” felirat látható.  

(6) A kitüntetést a polgármester a Képviselő-testület december ülésén ünnepélyes keretek 

között  adja át. 

11. § (1) „Tiszta udvar rendes ház” díjra a lakóingatlan tulajdonosa, használója, a 

társasház, lépcsőház megbízott képviselője pályázhat, vagy ajánló jelölheti. Ajánló lehet 

bármely, Aszódon lakóhellyel rendelkező nagykorú természetes személy, közösség.  

(2) Az elismerés formája a város arculatának megfelelő, az adományozott díjat  és 

évszámot tartalmazó felirattal ellátott, 20x30 cm nagyságú tábla, elismerő oklevél. 

(4)Az oklevél tartalmazza: 

a) a díjazott nevét, 

b) a díjazás  indokát, 

c) a díjazó nevét, 

d) a díjazás  keltét, határozatszámát, 

e) polgármester aláírását és Aszód Város Önkormányzat bélyegző lenyomatát. 

(3) A díjakból évente maximum 3 adományozható.  

(4) A „Tiszta udvar rendes ház”díj  adományozható annak az ingatlantulajdonosnak,  

illetve használónak:  akinek ingatlana, családi háza, társasháza, lépcsőháza megjelenésében 

harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a környezetbe és az összkép vonatkozásában a 

legszebb képet nyújtja.  

(5) Az Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága a beérkezett pályázatok és jelölések 

alapján helyszíni szemlét tart, e rendelet 2. melléklete szerinti pontozási szempontok 

alapján értékelést végez, majd javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a cím 

adományozására.  

12. § (1) A dj elnyerésére a pályázatot a Képviselő-testület hirdeti meg a helyi újságban, az 

Önkormányzat honlapján és hirdetmény útján. A pályázatot évente május 15-ig kell 

meghirdetni.  

(2) A pályázatot az 3.  melléklet szerinti jelentkezési lapon kell benyújtani, minden év 

augusztus  30-ig.  

(3) A cím adományozásáról a Képviselő-testület dönt minden év szeptember  30-ig.  

(4) A nyertes díjazott pályázók írásban kapnak értesítést. A díjak ünnepélyes 

eredményhirdetésen kerülnek átadásra a november hónapban rendezett  

közmeghallgatáson. 

 (5) A pályázat eredményét az Önkormányzat honlapján és a helyi újságban közzé kell 

tenni, évente december 1-ig.  



6 
 

(6) A Városfejlesztési  Bizottság  bejelentés alapján felülvizsgálja és kezdeményezheti a 

Képviselő-testületnél a cím visszavonását, ha az ingatlan gondozatlan, elhanyagolt, 

parlagfűvel fertőzött.  

13. § (1) „Aszód Városért  Polgármesteri Elismerő Oklevél”  annak a természetes 

személynek vagy  közösségnek adományozható, aki vagy amely kiemelkedő munkájával 

hozzájárult a gazdasági, tudományos, kulturális, sport, művészeti élet értékei 

gyarapításához, közreműködött ezen értékek megőrzésében, vagy aki tevékenysége, 

emberi magatartása miatt erre méltó.. 

(2)Az elismerő oklevél tartalmazza: 

a) a kitüntetett nevét, 

b) az adományozás indokát, 

c) az adományozó nevét, 

d) az adományozás keltét, határozatszámát, 

e) polgármester aláírását és Aszód Város Önkormányzat bélyegző lenyomatát. 

(3) „Aszód Városért  Polgármesteri Elismerő Oklevél”  évente legfeljebb 15 

adományozható. 

(4) Az elismerő oklevél  átadására valamely tevékenység elvégzését követően vagy a 

várossá nyilvánítás évfordulójának tiszteletére rendezett városi ünnepségen kerül sor. 

 

III. Fejezet 

A kitüntetések adományozásának szabályai 

 

14. § (1) Az elismerések adományozására bármely természetes vagy jogi személy 

javaslatot tehet  a rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon, így különösen:   

a) a Polgármester 

b) az Alpolgármester 

c) a Képviselő-testület Bizottsága, 

d) települési képviselő, 

e) a jegyző, 

f) nyilvántartásba vett egyesület, társadalmi szervezet, alapítványi kuratórium, 

g) egyházi tanács, 

h) gazdálkodó szervezet, 

i) költségvetési szerv (intézmény) vezetője, 

j) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Aszódi Tankerület igazgatója, 

k) a Pest Megyei Kormányhivatal Aszódi  Járási Hivatal hivatalvezetője. 

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell:  

a) az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait; 

b) az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, 

méltatását. 

(3) A javaslattétel lehetőségére felhívást kell közzétenni a helyben szokásos módon. 

(4) A javaslatokat értékelni kell. Az értékelést a Képviselő-testület  feladatkör szerint 

illetékes bizottsága végzi.  

(5) A kitüntetések, díjak odaítélésére a Képviselő-testület jogosult. Az adományozásról 

minősített többségű határozattal dönt.  
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(6) A kitüntetésekről, díjakról  egységes nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak 

tartalmaznia kell a kitüntetett nevét, lakcímét, az adományozás alapjául szolgáló 

tevékenységet és az adományozás időpontját, valamint a kitüntetés, díj  esetleges 

visszavonásának időpontját és annak okát.  

 

A kitüntetés visszavonása 

 

15. §  (1) A kitüntetés, díj  megvonható attól, aki arra méltatlanná vált.  

(2) Méltatlanná válik a kitüntetésre, díjra az, akit a bíróság szándékos bűncselekmény miatt 

jogerősen elítélt.  

(3) A kitüntetést, díjat az adományozó vonja vissza. A kitüntetés visszavonását a 

Képviselő-testület a javaslatok értékelését végző előterjesztésére minősített többségű 

határozattal rendeli el.  

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

16. § (1) A rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a városi díjak, címek és elismerések alapításáról és adományozásáról 

szóló a 18/2013.(VII.5.)önkormányzati rendelettel módosított 10/2011.(IV.11.) 

önkormányzati  rendelet.  

 

Aszód, 2015. február 5. 

 

 

 

Sztán István       Dr. Bóta Julianna   

polgármester        jegyző    

    

 

 

 

Záradék: a rendelet kihirdetve 2015. február 6. 

 

Dr. Bóta Julianna        

 jegyző   



8 
 

Az önkormányzati kitüntető címek,  díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

6/2015. ( II.6.) önkormányzati rendelet 1. melléklet  

A D A T L A P 

a 

 

………………………………………………………………….. 

kitüntetésre való jelöléshez 

 

A jelölt neve (születési névvel együtt):  

Munkahelye (neve és címe)*: 

Beosztása:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Lakáscíme:  

E-mail címe:  

Telefonszáma (hálózati és/vagy mobil):  

Korábbi kitüntetései (elismerés neve, adományozás éve):  

Rövid indokolás (egy mondatban):  

 

 

 

Részletes indokolás, szakmai életút, a kitüntetést indokoló érdemek ismertetése (a 

túloldalon) 

 

 

……………….., 201…... év   …..   .…. 

 

         

 

…………………………………. 

Jelölő/ jelölő szervezet neve, címe 

 

 

 ………………………………... 

  jelölő/ vezető aláírása, tisztsége 

 

 

*Nyugdíjas esetén az utolsó munkahelye, felsőfokú hallgatói jogviszony esetén a felsőoktatási 

intézményének neve és címe. 

 

 

Részletes indoklás: a túloldalon 
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Az önkormányzati kitüntető címek,  díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

6/2015. ( II.6.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 

Bírálati lap a „Tiszta udvar rendes ház” cím elnyeréséhez 

 

1. A rendelet szerinti címre benyújtott pályázatok a következő pontozási szempontok 

alapján kerülnek értékelésre: 

A) Ha az udvar, kert, előkert, társasház környezete, a lépcsőház  

- jól karbantartott, gondozott  15 pont 

- karbantartott, gondozott 10 pont 

 

B) Ha a kert, előkert, a társasház környezete haszonnövényekkel, vagy 

dísznövényekkel betelepített, erkélyek dísznövényekkel ellátottak  

- gondozottak, növényi kártevőktől, fertőző betegségektől  

mentesek  15 pont 

 

- gyomnövényekkel nem fertőzött 15 pont 

- a növényi hulladék komposztálásra kerül és a tápanyag 

utánpótlás céljából újrahasznosítják 5 pont 

 

C) Amennyiben az ingatlanon állattartás valósul meg, az állattartásra 

vonatkozó jogszabályokat minden vonatkozásban betartják, ezen belül  

- a haszonállatok, házi kedvencek ápoltak, gondozottak, a számukra 

szükséges élettér biztosított 10 pont 

 

- az alom és az állati ürülék gyűjtése zárt, szigetelt tározóban 

jogszabályi előírásoknak megfelelően történik  5 pont 

 

D) A rágcsálók elleni védekezésről gondoskodnak 5 pont 

 

2. Az értékeléskor az elért pontszám az értékelt bírálati szempontok százaléka. A 

pályázóknál azok a bírálati szempontok kerülnek értékelésre, amelyek az egyes 

pályázóknál értelmezhetőek. 
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Az önkormányzati kitüntető címek,  díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 

6/2015. ( II.6.) önkormányzati rendelet 3. melléklet  

 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

a „Tiszta udvar rendes ház” cím elnyeréséhez 

 

Pályázatra jelölő (ajánló) neve, címe: 

……………………………………………………….. 

 

Pályázó (tulajdonos, használó) 

neve:……….………………………………………………… 

 

Pályázó elérhetősége (telefonszám, e-mail cím): …………………………………………… 

 

A pályázaton nevezni kívánt ingatlan, társasház, lépcsőház (kérjük a megfelelőt aláhúzni) 

megjelölése, valamint a beültetett növények fajtái, száma, növényritkaságok, érdekességek 

leírása, amelyek egyedivé teszik, stb.:………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Dátum: …………………………………….. 

 

                                                                           

………………………………………… 

aláírás 

(tulajdonos/használó/képviselő/ajánló) 

 

Beküldési cím: Aszód Város Önkormányzata 

2170 Aszód, Szabadság  tér 9.  

 

 

Megjegyzés: a jelölő hozzájárul-e a személye nyilvánosságra hozatalához 

 
 
igen    –  nem 

x 

x
( a megfelelő aláhúzandó) 


