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a helyi kitüntető díjakról és adományozásuk rendjéről 



 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, 

továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 

szóló 2011. évi CCII. törvény 22 § (1) bekezdése d) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, a következőket rendeli el: 

 

1. Helyi kitüntető díjak és elismerő címek 

1. § Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szigetszentmiklós 

városért kiemelkedő tevékenységet folytató, vagy maradandót alkotó személyek és közösségek 

munkáját nagyra becsüli és méltó elismerésükre, tevékenységüket a jelen- és utókor elé példaként 

állítva, az alábbi díjakat alapítja: 

a) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Somogyváry Gyula Díja (a továbbiakban: 

Somogyváry Gyula Díj), 

b) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Dr. Varga László Díja (a továbbiakban: Dr. 

Varga László Díj), 

c) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Kardos István Díja (a továbbiakban: Kardos 

István Díj), 

d) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Csikesz Endre Díja (a továbbiakban: Csikesz 

Endre Díj), 

e) Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Testnevelés- és Sport Díja (a továbbiakban: 

Testnevelés- és Sport Díj), 

f) Pro Urbe Szigetszentmiklós Díj, 

g) Szigetszentmiklós Város Díszpolgára cím. 

2. § (1) A kitüntető díjak adományozásának feltételei: 

a) Somogyvári Gyula Díj adományozható azoknak, akik a városi közművelődés, -kultúra és -

művészet terén végzett tevékenységükkel hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet 

folytattak. 

b) Dr. Varga László Díj adományozható azoknak, akik a városi környezetvédelem, -

egészségügyi – és szociális ellátás területén, a helyi civil társadalom építése, közösségi és 

karitatív munka terén hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytattak. 

c) Kardos István Díj adományozható azoknak, akik a tudományos munka, helyi civil 

társadalom építése, a város közbiztonságának javítása, valamint a város közigazgatása 

területén, kimagasló eredményeket értek el, vagy tevékenységükkel, eredményeikkel 

méltóvá váltak az elismerésre.  

d) Csikesz Endre Díja adományozható a városban a köznevelés terén folytatott kimagasló 

színvonalú pedagógusi, nevelői, tehetséggondozói és felzárkóztató tevékenységért, 

valamint azoknak a diákoknak, akik tanulmányaik folytatása során olyan kimagasló 

eredményt értek el vagy olyan más tevékenységet folytatnak, amely méltó az elismerésre.  



e) Testnevelési- és Sport Díja adományozható azoknak, akik kiemelkedő sporteredményükkel 

a város jó hírnevét öregbítették, a város sportéletének fejlesztése, az ifjúsági sportközösség 

építés, a tehetséggondozás, -fejlesztés, vagy más hasonló területen hosszabb időn át 

kiemelkedő tevékenységet folytattak és tevékenységükkel, eredményeikkel méltóvá váltak 

az elismerésre. 

f) Pro Urbe Szigetszentmiklós Díj adományozható annak, aki a település gazdasági, társadalmi 

és kulturális fejlődése érdekében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytatott és e 

tevékenységével általános elismerést vívott ki maga számára. 

g) Szigetszentmiklós Város Díszpolgára cím adományozható annak, 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 csak egyénnek, a kitüntető díjak - a (3) bekezdésben meghatározott 

kivétellel egyéneknek és közösségeknek, valamint külföldi állampolgároknak és 

közösségeiknek egyaránt adományozhatók. 

(3) Csikesz Endre Díj csak egyénnek adományozható.  

(4) A 1. § a)-f) pontjában szereplő díjak személyeknek posztumusz kitüntetésként is 

adományozhatók. 

3. § (1) A kitüntetésben részesültek az elismerés igazolásaként megkapják a díj, illetve cím 

adományozásáról szóló Képviselő-testületi határozatot.   

(2) A díjakkal az alábbi emléktárgyak kerülnek átadásra:  

a) a Somogyvári Gyula Díjjal együtt jár a város címerével ellátott díszoklevél és emlékplakett, 

b) a Dr. Varga László Díjjal együtt jár a város címerével ellátott díszoklevél és emlékplakett, 

c) a Kardos István Díjjal együtt jár a város címerével ellátott díszoklevél és emlékplakett, 

d) a Csikesz Endre Díjjal együtt jára város címerével ellátott díszoklevél és emlékplakett, 

e) a Testnevelési- és Sport Díjjal együtt jár a város címerével ellátott díszoklevél és 

emlékplakett, 

f) Pro Urbe Szigetszentmiklós Díjjal együtt jár a város címerével ellátott arany emlékgyűrű, 

emlékplakett és díszoklevél egyén esetén, illetve díszoklevél és bruttó 200e Ft értékhatárig 

antikolt vörösréz emléktábla a város címerével közösség esetén, 

g) Pro Urbe Szigetszentmiklós Posztumusz Díjjal együtt jár a város címerével ellátott, az 

aranygyűrűvel azonos értékű aranyozott emlékplakett, és díszoklevél a kitüntetett nevével,  

h) Szigetszentmiklós Város Díszpolgára cím mellé jár a bőrmappába helyezett, a város 

címerével és a kitüntetett nevével ellátott díszoklevél, valamint a város jelképes kulcsa, 

melyet egyedi tervek alapján a Kulturális, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 

hagy jóvá. 

 

 



 (3) A díjakkal az alábbi jutalmak kerülnek átadásra: 

a) Somogyvári Gyula Díjjal együtt személy részére nettó 150e Ft, közösség esetén 

közösségépítő és fejlesztő célra fordítható 200eFt összeg, 

b) Dr. Varga László Díjjal együtt személy részére nettó 150e Ft, közösség esetén 

közösségépítő és fejlesztő célra fordítható 200eFt összeg, 

c) Kardos István Díjjal együtt személy részére nettó 150e Ft, közösség esetén közösségépítő és 

fejlesztő célra fordítható 200e Ft összeg, 

d) Csikesz Endre Díjjal együtt óvodapedagógus, tanító, tanár részére nettó 150eFt/fő, a díj 

megosztása esetén az összeg megosztva, diák díjazása esetén 25e Ft értékben 

könyvutalvány, megosztott díj esetén diákonként, 

e) Testnevelési- és Sport Díjjal együtt személy részére nettó 150e Ft, közösség esetén 

közösségépítő és fejlesztő célra fordítható 200e Ft összeg 

f) Pro Urbe Szigetszentmiklós Díjjal együtt személy részére nettó 200e Ft, közösség esetén 

közösségépítő és fejlesztő célra fordítható 400e Ft összeg, 

g) Szigetszentmiklós Város Díszpolgára címmel együtt magyar állampolgár esetén nettó 500e 

Ft, külföldi állampolgár esetén 500e Ft értékű tárgyjutalom, melyet a Kulturális, Sport és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hagy jóvá. 

(4) A jutalmak és az adományozással járó egyéb költségek fedezetét Szigetszentmiklós Város 

Önkormányzata a mindenkori éves költségvetésében biztosítja. 

(5) Szigetszentmiklós Város Díszpolgára címmel együtt járó kiváltságok:  

a) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein, 

b) a városi rendezvényeken megkülönböztetett hely illeti meg, 

c) díjtalan utazásra jogosult a helyi közforgalmú közlekedési eszközökön, s ennek költségeit 

az önkormányzat viseli, 

d) díjtalanul látogathatja az önkormányzat valamennyi közművelődési és művészeti 

intézményeit, és az ilyen jellegű rendezvényeit, 

e) elhalálozása esetén, a családja beleegyezésével az önkormányzat saját halottjának tekinti és 

ingyenes díszsírhelyet biztosít számára a szigetszentmiklósi temetőben. 

 

2. Eljárási szabályok 

4. § (1) A kitüntető díjakat Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

adományozza.  

(2) A díjak adományozására - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - javaslatot a 

Képviselő-testület tagjai tehetnek. 

(3) Csikesz Endre Díj adományozására javaslatot tehetnek a város köznevelési intézményeinek 

vezetői is. 

(4) A javaslattételnek tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt, valamint a javaslatot tevő nevét, 

azonosító adatait, elérhetőségét, a javasolt kitüntetés megnevezését, valamint a díj 



adományozására vonatkozó indoklást. Az indokolásban ki kell térni a javasolt személy szakmai 

életútjára, csoportok, szervezetek, intézmények esetén azok tevékenységére, kiemelve azt a 

rendkívüli teljesítményt vagy kimagasló eredményt, amely a kitüntető címet vagy díjat 

megalapozza. 

(5) A javaslatokat az 5. § (1) bekezdésében megállapított időpont előtt legalább 60 nappal kell a 

polgármesternek írásban megküldeni, kivéve a Szigetszentmiklós Város Díszpolgára Címre és a 

Testnevelési- és Sport Díjra tett javaslatokat. 

(6) Testnevelési- és Sport Díj adományozására a javaslatokat legkésőbb minden év szeptember 1. 

napjáig kell a polgármesternek írásban megküldeni. 

(7) A beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület bizottságai – a Tulajdonosi Bizottság és a 

Közbeszerzési Bizottság kivételével - véleményezik és javaslatot tesznek az adományozásra.  

(8) A Csikesz Endre Díj kivételével díjakból, címből évente legfeljebb egy-egy adományozható. 

(9) Csikesz Endre Díj évente egy óvodapedagógusnak, egy tanítónak, két tanárnak, általános 

iskolánként egy-egy felső tagozatos diáknak és a város középiskoláiból egy diáknak 

adományozható. A Képviselő-testület egyedi döntése szerint a díj megosztva is adományozható.  

(10) A kitüntetettekről a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 

5. § (1) Ha a Képviselő-testület az adományozó határozatában másképp nem rendelkezik, 

a) Somogyvári Gyula Díj a Magyar Kultúra Napján, 

b) Dr. Varga László Díj minden év március 15. napján, 

c) Kardos István Díj minden év március 15. napján,  

d) Csikesz Endre Díj a Pedagógus Napon, tanulóknak a tanévzáró ünnepélyen, 

e) Testnevelési- és Sport Díja minden év novemberében a Sport Gálán, 

f) Pro Urbe Szigetszentmiklós Díj minden év október 23. napján, 

g) Szigetszentmiklós Város Díszpolgára cím eseti jelleggel a Képviselő-testületi ünnepi ülésen 

vagy az önkormányzat által szervezett más ünnepélyes eseményen az adományozó 

határozatban foglalt időpontban, 

ünnepélyes keretek között kerül átadásra.  

(2) A kitüntető díjakat a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, a polgármester 

és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén polgármester által felkért képviselő adja át. 

6. § (1) A kitüntető díj visszavonható, ha a Képviselő-testület tudomására jut, hogy a kitüntetett 

arra érdemtelenné vált. Érdemtelen a kitüntetésre különösen az, 

a) akit a bíróság szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen elítélt, vagy 

b) akit a bíróság közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. 

(2) A visszavonásról a javaslat alapján a Képviselő-testület dönt, egyben intézkedhet a kitüntető 

díj bevonásáról. 

 



3. Záró rendelkezések 

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

  

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 

Szabó József 

polgármester 

  

 

 

ZÁRADÉK 

 

Szigetszentmiklós Város Képviselő-testülete ezen rendeletét 2017. június 28. napján megtartott 

ülésén alkotta, 2017. június 28. napján kihirdetésre került. 

 

 

dr. Matus-Borók Dóra 
jegyző 


