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Az előkészítésben közreműködött:
Dr. Ballagó Katalin jegyző

Előterjesztés
az önkormányzati kitüntetések adományozásának rendjéről szóló új rendelet
elfogadásáról
Tisztelt Képviselő - testület!
Az önkormányzati kitüntetésekkel, elismerő címekkel, díjakkal kapcsolatos magasabb szintű
jogszabályi háttér valamint hasonló tárgyban szabályozó központi jogszabályi rendelkezések:
- Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i) pontja rendelkezése szerint a helyi
önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között önkormányzati
jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket alapíthat;
- A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3.
pontja szerint képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a kitüntetések és
elismerő címek alapítása;
- A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről
szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdése értelmében felhatalmazást kap a helyi
önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben szabályozza az elismerés
alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthető személyek
körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés leírását, az
adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá a
díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék esetében annak időtartamát.
Az önkormányzati kitüntető címek, díjak alapítását és adományozásának rendjét Aszód város
önkormányzata 2015-ben szabályozta.
Szükségesnek ítéljük a város kitüntetésekkel foglakozó rendeletének újra gondolását,
elsősorban tartalmi szempontból.
A hatályos szabályozás szerint Aszód Város Önkormányzata jelenleg 9 különböző városi
elismeréssel rendelkezik:
Kitüntető címek:
a) Aszód Város Díszpolgára,
b) Aszód Városért,
c) Aszód Város Szolgálatáért
Kitüntető díjak:
a) Koren István díj,
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b) Aszód Város Szociális Nívódíja
c) Aszód Város Sportjáért,
d) Aszód Város Közbiztonságárért,
d) Tiszta udvar rendes ház
valamint Aszód Városért Polgármesteri Elismerő Oklevél.
Ezek adományozási rendje bonyolult, több díjat több éve ki sem adott az önkormányzat. A most
elkészült tervezet csökkenti a címek, díjak számát, átmenetileg megmaradna az Aszód Városért
kitüntető cím, ezt és más díjakat a Podmaniczky János díj váltana fel.
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdése felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselőtestületét, hogy rendeletben szabályozza elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit,
az elismerésben részesíthető személyek körét, az évente adományozható elismerések számát,
az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének
rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék esetében annak időtartamát.
Aszód Város Önkormányzata, az általa alapított kitüntetések, elismerő címek
adományozásának rendjéről szóló és jelenleg hatályban lévő, 2015-ben megalkotott rendeletét
az elmúlt 4 évben 3 alkalommal módosította (pontosította, kiegészítette, egyes rendelkezéseit
hatályon kívül helyezte).
Indokolt a teljes rendelet felülvizsgálata, így célszerűnek mutatkozott egy új rendelet
megalkotása, amely tartalmilag kevesebb címet, díjat tartalmaz.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
Általános rendelkezéseket tartalmaz, meghatározza az adományozható címet, díjakat,
polgármesteri elismerő oklevelet.
2-7. §§-okhoz
Az adományozható címre, díjakra, polgármesteri oklevélre érdemesítő feltételeket határozza
meg, a feltételrendszer általános, keret jellegű, biztosítva ezzel a döntéshozónak azt, hogy
mérlegelési jogkörében szabadon, részletes feltételrendszerrel megállapított kötöttségek nélkül
válasszon a több, kitüntetésre érdemes személy közül.
A szabályozás kibővíti a díszpolgári címmel járó jogosultságokat. A kitüntető díjak közül az
Aszód városért díj 2020 évben még adományozható, azonban azt 2021-től a Podmaniczky János
díj váltja.
Egységesen szabályozza a díjjakkal járó oklevelek, plakettek leírását. Meghatározza a cím,
díjak átadásának idejét.
8. §-hoz
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Meghatározza a kitüntető cím, a kitüntető díjak és az elismerő oklevél adományozásának
szabályait, a javaslattétel módját, a döntés előkészítését.
9. §-hoz
A visszavonás szabályait határozza meg.
10. §-hoz
Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.
A jelen előterjesztésben foglaltak alapján, kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől
előterjesztésem napirendre vételét, megtárgyalását és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Aszód, 2020. 06. 23.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
Látta:
Dr. Ballagó Katalin
jegyző
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Aszód város képviselő testületének …/2020 (VII…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzati kitüntető cím, 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 címet, kitüntető
díjakat és elismerő oklevelet alapítja:
(2) Kitüntető cím:
a) Aszód Város Díszpolgára, (a továbbiakban: díszpolgári cím)
(3) Kitüntető díjak:
a) Aszód Városért,
b) Podmaniczky János-díj,
c) Koren István-díj
(4) Aszód Város Polgármesterének Elismerő Oklevele (a továbbiakban: elismerő oklevél).
(5) A kitüntető címet és a kitüntető díjakat a Képviselő-testület nevében, ünnepélyes keretek
között, a polgármester adja át.
II. Fejezet
A kitüntető cím, a kitüntető díjak és az elismerő oklevél adományozásának feltételei
2. § (1) Díszpolgári cím adományozható annak, aki Aszód város gyarapodását, fejlődését,
kulturális és művészeti értékeinek megőrzését és tiszteletben tartását hosszú időn át elősegítette
vagy a települési közélet valamely területén tartósan kiemelkedő teljesítményt nyújtott, s ezáltal
tevékenysége érdemben és elválaszthatatlanul kapcsolódik Aszód városhoz.
(2) A díszpolgári cím magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható.
(3)A díszpolgári címből évenként legfeljebb egy adományozható.
(4) A díszpolgári címmel az adományozás tényét igazoló oklevél és plakett jár.
(5) Az oklevél tartalmazza
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a) az Aszód Város Díszpolgára feliratot
b) a kitüntetett nevét,
c) az adományozás indokát,
d) az adományozó nevét,
e) az adományozás keltét, határozatszámát,
f) a polgármester aláírását és az Aszód Város Önkormányzat bélyegző lenyomatát.
(6) Idegen anyanyelvű adományozott esetén az oklevél szövegéről anyanyelvének megfelelő,
esetleg angol nyelvű fordítást kell készíteni.
(7) A plakett leírása: 75 mm átmérőjű, kör alakú bronz plakett, amelynek egyik oldalán Aszód
Város sziluettje és az Aszód Város Díszpolgára felirat, a másik oldalán Aszód város címere és
az Aszód Város Önkormányzata felirat látható.
(8) A díszpolgári cím átadására nemzeti ünnepeink alkalmával, lehetőleg az államalapítás
ünnepén (augusztus 20.) kerül sor.
3. § (1) A díszpolgári címmel kitüntetett személy(t)
a) az önkormányzat által rendezett minden hivatalos ünnepségre meg kell hívni, és lehetőségek
szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,
b) az önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet jelölni,
c) díjtalanul látogathatja az önkormányzat valamennyi közművelődési és művészeti
intézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit,
d) elhalálozása esetén - családja beleegyezésével - az önkormányzat saját halottjának tekinti,
e) jogosult a Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási időn kívüli fogadásra,
f) jogosult a címet aláírásánál és egyéb kitüntetései között feltüntetni,
g) mentesül - elhalálozása esetén az özvegye - a kivetésre kerülő helyi adó megfizetése alól.
4. § (1) Aszód Városért díj 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-díj magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható.
(3) Az Aszód Városért-díjból évenként legfeljebb három adományozható.
(4) Az Aszód Városért-díjjal az adományozás tényét igazoló oklevél és plakett jár.
(5) Az oklevél tartalmazza:
a) az Aszód Városért feliratot
b) a kitüntetett nevét,
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c) az adományozás indokát,
d) az adományozó nevét,
e) az adományozás keltét, határozatszámát,
f) a polgármester aláírását és az Aszód Város Önkormányzat bélyegző lenyomatát.
(6) Idegen anyanyelvű adományozott esetén az oklevél szövegéről anyanyelvének megfelelő,
esetleg angol nyelvű fordítást kell készíteni.
(7) A plakett leírása: 10 mm átmérőjű, melyen Aszód Város címer lenyomata és az évszám
látható.
(8) Az Aszód Városért-díj átadására nemzeti ünnepeink alkalmával kerül sor.
5. § (1) Podmaniczky János-díj adományozható annak, aki a város gazdasági életében, a
városfejlesztésben, a város közéletében, karitatív tevékenység során, a tudomány, a
művészetek, az egészségügy, az oktatás, a nevelés, szociális munka vagy a sport területén
eredményes munkát végzett vagy kiemelkedő sikert ért el.
(2) A Podmaniczky János-díj magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható.
(3) A Podmaniczky János-díjból évenként legfeljebb három adományozható.
(4) A Podmaniczky János-díjjal az adományozás tényét igazoló oklevél és plakett jár.
(5) Az oklevél tartalmazza:
a) a Podmaniczky János-díj feliratot
b) a kitüntetett nevét,
c) az adományozás indokát,
d) az adományozó nevét,
e) az adományozás keltét, határozatszámát,
f) a polgármester aláírását és az Aszód Város Önkormányzat bélyegző lenyomatát.
(6) Idegen anyanyelvű adományozott esetén az oklevél szövegéről anyanyelvének megfelelő,
esetleg angol nyelvű fordítást kell készíteni.
(7) A plakett leírása: 75 mm átmérőjű, kör alakú bronz plakett, amelynek egyik oldalán
Podmaniczky János portréja és a Podmaniczky János-díj felirat, a másik oldalán Aszód város
címere és az Aszód Város Önkormányzata felirat látható.
(8) A Podmaniczky János-díj átadására nemzeti ünnepeink alkalmával, lehetőleg az 1848-as
forradalom ünnepén (március 15.) kerül sor.
6. § (1) Koren István-díj adományozható azon magyar állampolgár részére,
a) aki tartósan magas színvonalú pedagógiai és szakmai felkészültségéből adódóan kiemelkedő
eredményt ért el az óvodai, iskolai nevelő-oktató munkában, a tehetséggondozásban, a
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felzárkóztatásban, újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában, alkalmazásában,
vagy egy Aszódon működő nevelési vagy oktatási intézmény hírnevének, hagyományainak
gazdagítása terén
b) aki kiemelkedő eredményt ért el a közművelődés szervezésében, irányításában, az ifjúság
művelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek
kidolgozásában, alkalmazásában.
(2) A Koren István-díjból évenként legfeljebb egy adományozható.
(3) A Koren István-díjjal az adományozás tényét igazoló oklevél és plakett jár.
(4) Az oklevél tartalmazza:
a) a Koren István-díj feliratot
b) a kitüntetett nevét,
c) az adományozás indokát,
d) az adományozó nevét,
e) az adományozás keltét, határozatszámát,
f) a polgármester aláírását és az Aszód Város Önkormányzat bélyegző lenyomatát.
(5) A plakett leírása: 75 mm átmérőjű, kör alakú bronz plakett, amelynek egyik oldalán Koren
István portréja és a Koren István-díj felirat, a másik oldalán Aszód város címere és az Aszód
Város Önkormányzata felirat látható.
(6) A Koren István-díj átadására június első vasárnapján, azaz a pedagógusnapon, vagy nemzeti
ünnepeink alkalmával kerül sor.
7. § (1) Elismerő oklevél annak a természetes személynek vagy közösségnek adományozható,
aki vagy amely kiemelkedő munkájával hozzájárult Aszód Város gazdasági, oktatási,
tudományos, kulturális, művészeti, szociális, egészségügyi és sport életének gyarapításához,
értékeinek megőrzéséhez, vagy aki tevékenysége, emberi magatartása miatt erre méltó.
(2) Az elismerő oklevélből évenként legfeljebb tizenöt adományozható.
(3) Az elismerő oklevél tartalmazza:
a) az Aszód Város Polgármesterének Elismerő Oklevele feliratot
b) a kitüntetett nevét,
c) az adományozás indokát,
d) az adományozó nevét,
e) az adományozás keltét, határozatszámát,
f) a polgármester aláírását és az Aszód Város Önkormányzat bélyegző lenyomatát.
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(4) Idegen anyanyelvű adományozott esetén az oklevél szövegéről anyanyelvének megfelelő,
esetleg angol nyelvű fordítást kell készíteni.
(5) Az elismerő oklevél átadására valamely tevékenység elvégzését követően, vagy nemzeti
ünnepeink alkalmával, vagy a várossá nyilvánítás évfordulójának tiszteletére rendezett városi
ünnepségen kerül sor.
III. Fejezet
A kitüntető cím, a kitüntető díjak és az elismerő oklevél adományozásának szabályai
8. § (1) A kitűntető cím, díjak és az elismerő oklevél adományozására az alábbiak tehetnek
javaslatot:
a) a Polgármester
b) az Alpolgármester
c) a Képviselő-testület Bizottsága,
d) települési képviselő,
e) a jegyző,
f) aszódi székhellyel nyilvántartásba vett egyesület, alapítványi kuratórium elnöke,
g) helyi egyházi tanács vezetője,
h) helyi gazdálkodó szervezet vezetője,
i) Aszódon működő költségvetési szerv (intézmény) vezetője.
(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 a Polgármester tesz felhívást a helyben szokásos módon.
(4) A javaslatokat értékelni kell. Az értékelést a Képviselő-testület feladatkör szerint illetékes
bizottsága végzi.
(5) A kitüntető cím és díjak odaítélésére a Képviselő-testület jogosult. Az adományozásról
minősített többségű határozattal dönt.
(6) Az elismerő oklevél adományozásáról a Polgármester dönt.
(7) A kitűntető címről, díjakról és az elismerő oklevelekről egységes nyilvántartást kell vezetni.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kitüntetett nevét, lakcímét, az adományozás alapjául
szolgáló tevékenységet és az adományozás időpontját, valamint a kitüntető cím és díjak
esetleges visszavonásának időpontját és annak okát.
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A kitüntető cím és a kitüntető díj visszavonása
9. § (1) A kitüntető cím és a kitüntető díj megvonható attól, aki arra méltatlanná vált.
(2) Méltatlanná válik a kitüntető címre és a kitüntető díjra az, akit a bíróság szándékos
bűncselekmény miatt jogerősen elítélt.
(3) A kitüntető címet és a kitüntető díjat az adományozó vonja vissza. A visszavonást a
Képviselő-testület a javaslatok értékelését végző bizottság elnökének előterjesztésére,
minősített többségű határozattal rendeli el.
(4) Az elismerő oklevél nem vonható vissza.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetés napját követő napon
lép hatályba.
(2) A 1. § (3) bekezdés b) pontja és az 5. § 2021. január1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg
hatályát veszti a 1. § (3) bekezdés a) pontja és a 4. §.
(3) Hatályát veszti az önkormányzati kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 6/2015 (II.6.) önkormányzati rendelet.

Aszód, 2020. július ….

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester

Dr. Ballagó Katalin
jegyző
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1. melléklet
Az önkormányzati kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
…/2020. (VII….) önkormányzati rendelet

ADATLAP
a
…………………………………………………………………..
címre / díjra való jelöléshez

A jelölt neve (születési névvel együtt):
Munkahelye (neve és címe)*:
Beosztása:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakáscíme:
E-mail címe:
Telefonszáma:
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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TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

(2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 17. § )
Rendelet-tervezet címe:

Aszód Város Képviselő-testületének ……./2020. (…….) önkormányzati az önkormányzati kitüntető cím, díjak alapításáról
és adományozásának rendjéről
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági hatás:
Költségvetési hatás:
Környezeti, egészségügyi
Adminisztratív terheket
Egyéb hatás:
következmények:
befolyásoló hatás:
A módosításnak az eredeti rendelethez
Nem releváns.
Nem releváns.
Nincs.
Nincs.
képest célja és várható hatása a
szabályozás egyszerűsödése.

A rendelet megalkotása szükséges, mert: A rendelet alkotása lehetőség az önkormányzat számára, nem kötelező tárgykör.
A rendelet megalkotásának elmaradása Nem releváns.
esetén várható következmények:
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:
Szervezeti:
biztosított
biztosított

Tárgyi:
biztosított

Pénzügyi:
biztosított
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