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Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

4/2011. (II.15.) 

önkormányzati rendelete 

 

a Szerencs Város Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és elismerő címekről1 

 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN  

 

a 25/2011. (X. 20.), a 31/2011. (XII. 22.), a 10/2015.(III.31.), valamint a 18/2016.(V.26.)  

önkormányzati rendeletekkel 

 

 

Szerencs Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdésében, valamint a 16. §. (1) 

bekezdésében foglaltak felhatalmazása alapján az alábbiakat rendeli el:  

 

 

I. fejezet 

ANYAGI JOGI RENDELKEZÉSEK 

 

1. „Szerencs Város Díszpolgára”  kitüntető cím  

 

A díszpolgári cím adományozásának alapelvei, az adományozottak köre 

 

1. § 

 

(1) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azon közismert, neves 

személyiségek iránti megbecsülését és tiszteletét kifejezve, akik huzamosabb időn 

keresztül kiemelkedő munkájukkal közvetlenül vagy közvetve, ismertségüket 

felhasználva hozzájárultak Szerencs város társadalmi, gazdasági, kulturális 

fejlődéséhez, hagyományainak megőrzéséhez, a „Szerencs Város Díszpolgára” 

kitüntető címet alapítja.2 

(2) A díszpolgári címmel évente egy személy tüntethető ki, Szerencs város kerek 

történelmi évfordulóin azonban e mérték kétszerese is adományozható.  

(3) A díszpolgári cím adományozásával – az (1) bekezdésben foglalt elveknek 

megfelelően – elhalálozott személy emléke is megtisztelhető (posztumusz kitüntetés). 

 

A díszpolgári címmel járó jogok és emléktárgyak leírása 

 

2. § 

 

Szerencs Város Díszpolgára a város megbecsülését élvezi, s ennek keretében: 

a.) díszpolgárrá választásáról díszes oklevelet, valamint a város címerével díszített 14 

karátos arany pecsétgyűrűt kap, melynek szárában - belülre gravírozva – az 

adományozás éve szerepel, 

b.) neve felkerül a Népház falán elhelyezett márványtáblára,  

c.) meghívást kap a városi ünnepségekre, 

                                                 
1 A címet megváltoztatta: 25/2011. (X. 20.) ör., hatályos: 2011. november 1-től  
2 Módosította: 31/2011. (XII. 22.) ör., hatályos: 2012. január 1-től  
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d.) a helyi közügyben történő eljárása során a polgármester, a jegyző és a Polgármesteri 

Hivatal dolgozói soron kívül kötelesek fogadni, 

e.) a díszpolgár halála esetén az elhunyt díszpolgárt Szerencs Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete saját halottjának tekinti. A hozzátartozók kérelmére Szerencs 

Város Önkormányzata a számlával igazolt temetési költségeket 200.000 Ft összeg 

erejéig átvállalja. Szerencs Város Önkormányzata gondoskodik a gyászlobogó 

kihelyezéséről hivatalos épületén, továbbá az elhunyt életútjáról a képviselő-testület 

nyilvános ülésén, valamint a helyi média útján illő módon megemlékezik.3  

 

2.  „Pro Urbe Szerencs” kitüntetés 

 

A „Pro Urbe Szerencs” kitüntetés adományozásának alapelvei, a kitüntetettek köre 

 

3. § 

 

(1) Szerencs Város Képviselő-testülete fokozott megbecsülésben kívánja részesíteni azon 

személyeket, valamint szervezeteket, akik vagy amelyek kiemelkedő tevékenységükkel, és 

magas szakmai színvonalú munkájukkal hozzájárultak Szerencs város fejlődéséhez a (2) 

bekezdésben felsorolt területeken. 4 

 

(2) A kitüntetés azon személyek vagy szervezetek számára adományozható, akik:  

- a gazdasági, üzleti életben, vagy 

- a nevelés-oktatás, vagy 

- a kultúra, vagy 

- a gyógyítás, vagy 

- a művészeti élet területén, vagy 

- a közéletben  

kiemelkedő, egyéni teljesítményükkel hozzájárultak Szerencs város fejlődéséhez. 

 

(3) A kitüntetést évente egy személy vagy szervezet részére lehet odaítélni. Szerencs város 

kerek történelmi évfordulóin, továbbá, ha az adományozás évében a „Szerencs Város 

Díszpolgára” kitüntető címet egyetlen jelöltnek sem ítéli oda a Képviselő-testület, e mérték 

kétszerese is adományozható.5 6 

 

(4) Pro Urbe Szerencs kitüntetéssel – az (1) bekezdésben foglalt elveknek megfelelően – 

elhalálozott személy emléke is megtisztelhető (posztumusz kitüntetés). 

 

A kitüntetés leírása 

 

4. § 

 

(1) A „Pro Urbe Szerencs” kitüntetés keretében a kitüntetett nevére szóló díszes oklevelet, és 

arany kitűzőt kell átadni. 

 

(2) A 14 karátos aranyból készülő kitűző 10 mm széles és 15 mm magas, a város címerét 

formázza, pajzs alakú, felületére a város címere kerül gravírozásra. Amennyiben a kitüntetést 

                                                 
3 Beillesztette: 18/2016.(V.26.) ör., hatályos: 2016. május 27. napjától.  
4 Módosította: 10/2015.(III.31.) ör., hatályos: 2015. március 31-től 
5 Módosította: 31/2011. (XII. 22.) ör., hatályos: 2012. január 1-től  
6 Módosította: 10/2015.(III..31.) ör., hatályos: 2015. március 31-től 
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szervezetnek ítéli oda a testület, abban az esetben a díszes oklevél mellett, Szerencs város 

címerével díszített, 10 cm átmérőjű, 6 mm vastagságú bronz emlékplakett kerül átadásra. 7 

 

 

3. „Szerencs Város Közszolgálatáért” kitüntetés 8 

 

A „Szerencs Város Közszolgálatáért” kitüntetés adományozásának alapelvei, 

a kitüntettek köre 

 

4/A. § 

 

(1) Szerencs Város Képviselő-testülete elismerésben részesíti azt a személyt/szervezetet, 

aki/amely önkéntes társadalmi munkájával, vagy munkaköri kötelezettségének 

teljesítésén túlmenően hozzájárult Szerencs város országos, nemzetközi hírnevének 

öregbítéséhez.  

 

(2) A kitüntetés azon személy/szervezet részére adományozható, aki/amely:  

- az egészségügy, szociális területen, vagy 

- a gazdasági életben, vagy 

- a közszolgáltatások területén, vagy 

- a közigazgatás, vagy  

- a közművelődés, vagy 

- az oktató-nevelő munka, vagy  

- a sport területén  

kiemelkedő teljesítményével, önkéntes társadalmi tevékenységével hozzájárult Szerencs 

város fejlődéséhez.  

 

(3) A kitüntetést évente két személy vagy szervezet részére lehet odaítélni. Szerencs város 

kerek történelmi évfordulóin azonban e mérték kétszerese is adományozható.  

 

(4) A kitüntetés formája oklevél, amelyhez ezüst emlékplakett társul.  

      A kitüntetés leírása: az emlékplakett 50 mm átmérő nagyságú, körkörösen a kitüntetés     

      pontos megnevezésével, az adományozás évével, közepén Szerencs város címerével.  

 

 

4. „Szerencs Tiszteletbeli Polgára” cím9 

 

4/B. § 

 

(1) Szerencs Város Önkormányzata Képviselő- testülete „Szerencs Tiszteletbeli Polgára” 

címet adományozhat olyan nem szerencsi személyek részére, akik tevékenységükkel 

elősegítették vagy támogatták Szerencs testvérvárosi kapcsolatainak kialakítását, fejlesztését, 

értékeinek, hagyományainak továbbvitelét.  

(2) A tiszteletbeli polgár címet írásban benyújtott javaslat alapján, Szerencs Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete adományozza. A javaslatot írásban Szerencsi 

Polgármesteri Hivatal útján, a Polgármesterhez kell benyújtani. A kezdeményező köteles az 

adományozás alapjául szolgáló indoklását részletesen előadni. 

                                                 
7 A (2) bekezdést a második mondattal kiegészítette: 10/2015.(III.31.) ör., hatályos: 2015. március 31-től 
8 Beiktatta: 25/2011. (X. 20.) ör., hatályos: 2011. november 1-től 
9 A 4. címet és a 4/B.§-t beiktatta: 10/2015.(III.31.) ör., hatályos: 2015. március 31-től  
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 (3) A kitüntetés odaítélése indokolt esetben, alkalomszerűen történik, azzal, hogy évente 

legfeljebb két fő részére állapítható meg az elismerő cím. 

 (4) Szerencs Tiszteletbeli Polgára a közösség elismerését kifejező, a település címerével 

díszített oklevelet kap. 

(5) Az oklevél tartalmazza: 

a.) az adományozó megjelölését; 

b.) a település címerét; 

c.) a tiszteletbeli polgár nevét és lakóhely településének nevét, állampolgárságát; 

d.) a polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát. 

( 6) A tiszteletbeli polgárokról a Jegyző nyilvántartást vezet. 

(7) 2015. évben a cím odaítéléséről a Képviselő-testület április 15. napjáig dönt, a kitüntetés 

odaítélésre vonatkozó javaslatot a polgármesterhez címezve, írásban kell megtenni 2015. 

április 10.  napjáig. 

 

 

5. „Szerencs Város Közösségéért Polgármesteri Elismerő Oklevél”10 

 

4/C. § 

 

(1) „Szerencs Város Közösségéért  Polgármesteri Elismerő Oklevél”  posztumusz cím annak 

a természetes személynek állít emléket, aki 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 Szerencs Város Önkormányzat bélyegző lenyomatát. 

(3) „Szerencs Város Közösségéért Polgármesteri Elismerő Oklevél” évente legfeljebb két 

főnek adományozható. Az adományozásról a polgármester dönt március 30. napjáig, 2015. 

évben április 15. napjáig.  

 

 

II. Fejezet 

ELJÁRÁSJOGI RENDELKEZÉSEK 

 

A helyi kitüntetések, elismerő címek adományozásának kezdeményezése 

 

5. § 

 

(1) Helyi kitüntetések, elismerő címek (továbbiakban együtt: helyi kitüntetés) 

adományozására vonatkozó javaslatot a helyi önkormányzati képviselők, szerencsi lakosok, 

intézményvezetők, civil szervezetek terjeszthetnek elő.   

 

(2) A helyi kitüntetés adományozására vonatkozó javaslatot az adományozás évét megelőző 

év december 15-ig (2011. évben március 10-ig) kell a polgármesterhez írásban, a jelen 

rendelet mellékletét képező nyomtatvány maradéktalan kitöltésével benyújtani. A rendelet 

melléklete Szerencs város honlapjáról (www.szerencs.hu) letölthető. 

                                                 
10 Az 5. címet, valamint a 4/C.§-t beiktatta: 10/2015.(III.31.) ör., hatályos: 2015. március 31-től 

http://www.szerencs.hu/
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(3) Az indokolási rész kitöltésének hiánya esetén a polgármester a javaslatot nem terjeszti a 

Képviselő-testület elé. Egyéb adatok hiánya (személyes adatok, kitüntetés megjelölésének 

elmaradása) esetén a polgármesternek jogában áll az előterjesztést visszautasítani, illetve ha a 

hiányosság a (2) bekezdésben megjelölt határidőn belül pótolható, írásban – határidő tűzése 

mellett – az előterjesztőt hiánypótlásra felszólítani. Ismételt hiányosság esetén a polgármester 

a benyújtott javaslatot nem terjeszti a Képviselő-testület elé. 

 

(4) A beérkezett javaslatokat a Polgármesteri Hivatal iktatja, nyilvántartásba veszi, s azok 

alapján összeállítja a helyi kitüntetések adományozására vonatkozó előterjesztést, melyet a 

polgármester terjeszt a Képviselő-testület elé. 

 

 

A döntéshozatalra vonatkozó szabályok 

 

6. § 

 

(1) A helyi kitüntetések odaítéléséről Szerencs Város Képviselő-testülete a (2) bekezdésben 

foglalt eljárási szabályok alapján határoz, az átadás évének január 31. napjáig, 2011-ben 

március 31-ig. A határozatnak tartalmaznia kell a kitüntetett nevét, az adományozás jogcímét, 

valamint a kitüntetett érdemeinek méltatását. 

 

(2) A Képviselő-testület a döntéshozatal során a jelöltekről az alfabetika szabályai szerint - 

kitüntetési fajtánként külön-külön – szavaz. Valamennyi jelöltről szavazni kell. Szükség 

esetén a Képviselő-testület több fordulós szavazást tart. Az első fordulóban az a jelölt lesz 

(több kitüntetés adományozásának lehetősége esetén lesznek) a kitüntetett(ek), aki(k) eléri(k) 

a minősített többséghez szükséges szavazatszámot. 

 

(3) Ha a szavazás eredményeként több jelölt éri el a minősített többséghez szükséges 

szavazatszámot, mint ahány kitüntetés, cím adományozható, a Képviselő-testület második 

fordulós szavazást tart. Ennek során csak a minősített többséget elérő jelöltekről kell szavazni, 

s az a jelölt kapja meg a kitüntetést, aki relatív többséget szerez. 

 

(4) Ha a második fordulós szavazás során szavazategyenlőség alakul ki, harmadik fordulót 

kell tartani, melynek során csak a szavazategyenlőséget elért jelöltekről kell a szavazást 

folytatni. Az a jelölt kapja meg a kitüntetést, aki közülük relatív többséget szerez.  

 

(5) Ha ily módon a szavazás eredményét nem lehet eldönteni, a polgármester a szavazást 

eredménytelennek nyilvánítja, s a (6) bekezdésben foglaltak irányadók. 

 

(6) Ha az első fordulóban egyik jelölt sem éri el a minősített többséghez szükséges 

szavazatszámot, az a jelölt kapja meg a kitüntetést, aki a második szavazás során relatív 

többséget szerez. 11 

 

A helyi kitüntetések átadására vonatkozó szabályok 

 

7. § 

 

                                                 
11 A (6) bekezdést módosította: 10/2015.(III.31.) ör., hatályos: 2015. március 31-től 



 6 

A helyi kitüntetéseket ünnepélyes testületi ülés keretében a polgármester adja át, Szerencs 

Város Napján. 

 

8. §  

 

(1) A kitüntetés átvételére a kitüntetett személy jogosult. 

  

(2) Távollévő, megjelenésében akadályozott, illetve elhalálozott személy esetében az 

emléktárgyat, oklevelet a családtagnak kell átadni. 

 

(3) Ha az átadás az (1)-(2) bekezdéseknek megfelelően nem lehetséges, az adományozás 

eltérő módjáról a polgármester jogosult dönteni. 

 

 

9. § 

 

(1) Az emléktárgy (gyűrű, kitűző, emlékplakett12) méretének megfelelő nagyságú, kívül 

sötétkék bársony, belül fehér selyem borítású díszdobozban kerül átadásra. 

 

(2) Az oklevélnek tartalmaznia kell: 

- az adományozott nevét, 

- külföldi személy esetén állampolgárságát,  

- az adományozás jogcímét, indokait, 

- az adományozásról rendelkező testületi határozat számát, keltezését, 

- a polgármester és a jegyző aláírását,  

- és az Önkormányzat bélyegző lenyomatát. 

 

A helyi kitüntetés visszavonása 

 

10. §  

 

(1) A Képviselő-testület a helyi kitüntetést attól, aki arra érdemtelenné, vagy a kitüntetéssel 

járó megbecsülésre méltatlanná vált, így különösen jogerős bírói ítélettel megállapított 

bűncselekményt követ el, megvonhatja. 

 

(2) A visszavonást bármely képviselő kezdeményezheti, a Képviselő-testület arról minősített 

többséggel határoz. 

 

(3) A visszavonás esetén a kitüntetett személy nevét a kitüntetettek nyilvántartásából törölni 

kell, az érintett személy egyidejű értesítése mellett. 

 

 

III. fejezet 

FELHATALMAZÓ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A kitüntetettek nyilvántartása 

 

11. § 

 

                                                 
12 Kiegészítette: 25/2011.(X. 20.) ör., hatályos: 2011. november 1-től  
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A helyi kitüntetések adományozásával kapcsolatos ügykezelési és nyilvántartási teendőket a 

Polgármesteri Hivatal látja el, évenkénti bontásban, kitüntetési fajtánként. 

 

Többszöri kitüntetés tilalma 

 

12. § 

 

(1) Ugyanaz a személy ugyanabban, ugyanolyan elnevezésű kitüntetésben csak egy 

alkalommal részesíthető.  

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések a korábbi kitüntetési rendeletek alapján 

kitüntetett személyekre is vonatkoznak.  

 

 

 

A helyi kitüntetések adományozásával járó költségek fedezete 

 

13. § 

 

A kitüntetéssel járó emléktárgyak, oklevelek pénzügyi fedezetét az önkormányzat éves 

költségvetésében kell biztosítani. 

 

Hatályba léptető rendelkezések 

 

14. §  

 

(1) Jelen rendelet 2011. február 16. napján lép hatályba.  

(2) A képviselő-testület a 2012-ben átadásra kerülő kitüntetések és elismerő címek jelölési 

határidejét 2012. január 15. napjáig meghosszabbítja. 13 

 

 

Szerencs, 2011. február 15.  

 

 

 

Dr. Ináncsi Tünde sk.    Koncz Ferenc sk. 

     jegyző           polgármester 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Beiktatta: 31/2011. (XII. 22.) ör., hatályos: 2012. január 1-től, hatályát veszti: 2012. január 16-án  
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Melléklet a 4/2011. (II.15.) rendelethez  

 

Kitüntetési javaslat 

 

Javasolt kitüntetés (elismerő cím) típusa, elnevezése:  

 

....................................................................................................................................................... 

 

Kitüntetésre javasolt személy neve: ............................................................................................. 

 

Munkahelye, foglalkozása: .......................................................................................................... 

 

Állandó lakcíme: .......................................................................................................................... 

 

INDOKOLÁS 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

  

Munkáltatói jogkör gyakorlójának szakmai véleménye (támogatom/nem támogatom, 

tartózkodom) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Javaslattevő neve, elérhetősége (postai cím, telefonszám): 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Javaslat benyújtásának kelte: …………………………………………………………………. 

Javaslattevő aláírása: ………………………………………………………………………….. 




