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Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22 § 

(1) bekezdése d) pontjában és a 24. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 

a következőket rendeli el: 

 

1. Pro Urbe Szigetszentmiklós Díj  

1. § (1) Pro Urbe Szigetszentmiklós Díj adományozható azoknak a személyeknek vagy 

közösségeknek, akik a települési gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődése érdekében 

hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytattak és e tevékenységükkel általános 

elismerést vívtak ki maguk számára. 

(2) A Pro Urbe díj adományozására javaslatot tehetnek: az önkormányzat képviselői, és a 

képviselő-testület bizottságai. 

(3) A díj odaítélésére a Kulturális Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tesz javaslatot. 

 

2. Szigetszentmiklós Város Díszpolgára Cím  

2. §. (1) Szigetszentmiklós 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 város díszpolgára: 

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 jellegű rendezvényeit. 

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

ingyenes díszsírhelyet biztosít számára a szigetszentmiklósi temetőben. 

(3) Az elismerés odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a Képviselő-testület 

Előkészítő Bizottságot jelöl ki. A díszpolgár személyére javaslatot tehetnek a Képviselő-

testület tagjai. 

 

3. A Város Érdemes Pedagógusa Díj és a Város Érdemes Diákja Díj  

3. § A Város Érdemes Pedagógusa Díj adományozható azoknak a személyeknek, akik a város 

nevelési, oktatási intézményeiben tartós kiemelkedő munkát végeztek. Akik a gyermekek 

harmonikus személyiségformálásában, a tehetséggondozásban, gyermekvédelem, a 

neveléstudomány eredményeinek felhasználása terén kiemelkedő tevékenységet folytatnak. 
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4. § A Város Érdemes Diákja Díj adományozható annak a diáknak, aki a városban működő 

oktatási intézményben folytatja a tanulmányait, és annak során tartósan kiemelkedő 

eredményt ér el, valamint jó tanulmányi munkája mellett kiemelkedő teljesítményt nyújt 

valamely területen. 

5. § (1) A Város Érdemes Pedagógusa és a Város Érdemes Diákja Díjak odaítélésére a 

Köznevelési, Nemzetközi Kapcsolatok és Közbiztonsági Bizottság tesz javaslatot. 

(2) Város Érdemes Pedagógusa Díj adományozására az önkormányzat képviselői, a 

Képviselő-testület bizottságai, és a köznevelési és oktatási intézmények vezetői tesznek 

javaslatot. A Város Érdemes Diákja díjazottak személyére az oktatási intézmények vezetői 

tesznek javaslatot. Egy iskola egy tanulót jelölhet. 

 

4. Városi Közművelődési Díj 

6. § (1) Városi Közművelődési Díj adományozható azoknak a személyeknek, akik a település 

kulturális és művészeti életének fejlődése érdekében hosszabb időn át kiemelkedő 

tevékenységet folytattak és tevékenységükkel számos elismerést vívtak ki maguk és 

városunk számára. 

(2) A díj adományozására javaslatot tehetnek: 

a) az önkormányzat képviselői, 

b) a képviselő-testület bizottságai, 

c) a város iskoláinak vezetői és a tantestületek, 

d) a település közművelődési intézményének vezetője. 

(3) A díj odaítélésére a Kulturális Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tesz javaslatot. 

 

5. Városi Testnevelési és Sport Díj  

7. § (1) Városi Testnevelés és Sport Díj adományozható azoknak a személyeknek, akik a 

település sportéletének fejlődése érdekében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet 

folytattak és tevékenységükkel számos elismerést vívtak ki maguk és városunk számára. 

(2) A díj adományozására javaslatot tehetnek: 

a) az önkormányzat képviselői, 

b) a képviselő-testület bizottságai, 

c) a sporttanács, 

d) a sportegyesületek, 

e) a város iskoláinak vezetői és a tantestületek. 

(3) A díj odaítélésére a Kulturális, Sport és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága tesz javaslatot. 

 

6. Szigetszentmiklós Város Érdemes Egészségügyi és  

Szociális Dolgozója Díj  

8. § (1) Szigetszentmiklós Város Érdemes Egészségügyi és Szociális Dolgozója Díj 

adományozható annak a személynek, aki a város egészségügyi és szociális intézményeiben 
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hosszabb időn át kiemelkedő munkát végzett, vagy aki az egészségügyi, szociális ellátás 

területén tevékenységével, 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 

köztiszteletben áll. 

(2) A díj adományozására javaslatot tehetnek: 

a) az önkormányzat képviselői, 

b) a képviselő-testület bizottságai, 

c) az egészségügyi munkaközösségek, 

d) vezető háziorvos. 

(3) A díj odaítélésére a Népjóléti Bizottság tesz javaslatot.  

 

7. Szigetszentmiklós Város Közbiztonságáért Díj  

9. § (1) A Szigetszentmiklós Város Közbiztonságáért Díj adományozható annak a személynek, 

aki a város közrendjének, közbiztonságának megőrzése és fejlesztése, a közlekedés 

fegyelme, a bűnmegelőzés területén hosszabb időn át kiemelkedő munkát végzett, aki e 

területeken tevékenységével, 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 köztiszteletben áll. 

(2) A díj adományozására javaslatot tehetnek: 

a) az önkormányzat képviselői, 

b) a képviselő-testület bizottságai, 

c) a városi rendőrkapitányság vezetője, 

e) a polgárőrség vezetője, 

f) a kábítószer ellenes fórum vezetője 

(3) A díj odaítélésére a Köznevelési, Nemzetközi Kapcsolatok és Közbiztonsági Bizottság tesz 

javaslatot. 

 

8. Az adományozás rendje 

10. § A díjak adományozására vonatkozó javaslatokat írásban kell benyújtani. A javaslatnak 

tartalmaznia kell a javaslattevő nevét, a díj adományozására javasolt személy vagy 

közösség nevét, a javaslat indokolását, az adományozás alapjául szolgáló eredményeket, 

laudációt. 

11. § (1) A Pro Urbe Szigetszentmiklós Díj adományozása alkalomszerű, eseti jellegű, de 

legfeljebb évente kettő adományozható, amelyből az egyik lehet poszthumusz. A 

Szigetszentmiklós Város Díszpolgára Cím adományozása alkalomszerű, eseti jellegű. A 

Város Érdemes Pedagógusa Díj évente: 

a) egy óvodapedagógusnak, 

b) egy általános iskolai tanítónak, 
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c) egy általános iskolai vagy alapfokú művészetoktatási intézmény tanárának, 

d) egy középiskolai tanárnak, 

e) egy pedagógiai munkát segítőnek (pszichológus, konduktor, fejlesztő pedagógus, 

gyógypedagógus)  

adományozható.  

(2) az a)-e) pontban meghatározott kategóriánként egy-egy személy részére poszthumusz 

kitüntetés is adományozható. 

(3) A Közművelődési Díjból, a Városi Testnevelés és Sport Díjból, Szigetszentmiklós Város 

Érdemes Egészségügyi és Szociális Dolgozója Díjból, Szigetszentmiklós Város 

Közbiztonságáért Díjból évente egy adományozható, egy személy részére, további egy 

személy részére poszthumusz kitüntetés is adományozható.  

(4) A Város Érdemes Diákja Díj évente azon tanulóknak adományozható akik megfelelnek a 

4. §-ban meghatározott feltételeknek azzal, hogy ugyanazon tanuló részére egyszer 

adományozható. 

(5) A kitüntető díjakat a polgármester ünnepélyes keretek között adja át. 

(6) A kitüntető díjak odaítélése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

(7) A kitüntető díjak átadásának időpontjai: 

a) a Szigetszentmiklós Város Díszpolgára Címet a Képviselő-testület egyedi határozata 

szerint, 

b) a Pro Urbe Szigetszentmiklós Díjat, 2016. év kivételével, október 23-án, 2016. évben a 

Kultúra Napján, 

c) a Városi Közművelődési Díjat és a Városi Testnevelési és Sport Díjat a Kultúra 

Napján, 

d) a Szigetszentmiklós Város Közbiztonságáért Díjat március 15-én, 

e) a Város Érdemes Pedagógusa Díjat a Pedagógus Napon, 

f) a Város Érdemes Diákja Díjat tanév végén, június hónapban,  

g) a Szigetszentmiklós Város Érdemes Egészségügyi és Szociális Dolgozója Díjat a 

Semmelweis Napon 

kell átadni. 

 

9. Az adományozáshoz kapcsolódó juttatások 

 

12 § A kitüntető díjakkal az alábbi emléktárgyak kerülnek átadásra: 

(1) a) Pro Urbe Szigetszentmiklós Díjjal együtt személy részére arany emlékgyűrű, a város 

címerével, emlékplakett, a kitüntetett nevével díszoklevél, közösségek részére 200 eFt 

értékhatárig emléktábla, 
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b) a Pro Urbe Posztumusz Kitüntető Díjjal együtt a város címerével ellátott, az 

aranygyűrűvel azonos értékű, aranyozott emlékplakett, a kitüntetett nevével ellátott 

díszoklevél. 

 

(2)  a Város Érdemes Pedagógusa Díj formája díszoklevél. 

 

(3)  a Város Érdemes Diákja Díj formája díszoklevél. Az oklevél tartalmazza: az adományozó 

megjelölését, az adományozott nevét, Szigetszentmiklós Érdemes Diákja címet, a 

kitüntetés rövid indokolását, az adományozó pecsétjét, a polgármester aláírását.  

(4) a Szigetszentmiklós Város Díszpolgára Cím mellé bőrmappába helyezett oklevél és a város 

jelképes kulcsa kerül adományozásra. 

 

(5) a Városi Közművelődési Díjjal együtt a város címerével ellátott díszoklevél és 

emlékplakett. 

 

(6) a Városi Testnevelés és Sport Díjjal együtt a város címerével ellátott díszoklevél és 

emlékplakett. 

 

(7) a Szigetszentmiklós Város Érdemes Egészségügyi és Szociális Dolgozója Díjjal együtt a 

város címerével ellátott díszoklevél és 90 mm-es ezüst emlékérem a város címerével és 

felirattal, hátlapon névvel ellátva. 

(8)  a Szigetszentmiklós Város Közbiztonságáért Díjjal együtt a város címerével ellátott 

díszoklevél és 90 mm-es ezüst emlékérem a város címerével és felirattal, hátlapon névvel 

ellátva. 

13. § A kitüntető díjakkal az alábbi pénzjutalom kerül átadásra: 

(1) a Pro Urbe Szigetszentmiklós Díjjal együtt személy részére 200 eFt, közösség esetén 

közösségépítő, közösségfejlesztő célra fordítható 400 eFt keretösszeg, 

(2) a Szigetszentmiklós Város Díszpolgára Címmel együtt magyar állampolgár esetében 500 

eFt pénzjutalom, külföldi állampolgár esetében 500 eFt értékű tárgyjutalom, 

(3) a Városi Közművelődési Díjjal együtt nettó 100 eFt, 

(4) a Városi Testnevelési és Sport Díjjal együtt nettó 100 eFt, 

(5) a Szigetszentmiklós Város Érdemes Egészségügyi és Szociális Dolgozója Díjjal együtt 

nettó 100 eFt, 

(6) a Szigetszentmiklós Város Közbiztonságáért Díjjal együtt nettó 100 e Ft, 

(7) Város Érdemes Pedagógus Díjjal együtt nettó 100 e Ft. 

 

10. Eljárási rendelkezések 

14. § (1) A városi kitüntető díjakkal kitüntetett személyekről a Polgármesteri Hivatal 

nyilvántartást vezet. A nyilvántartást díszkönyvben önállóan elhelyezhető lapokon kell 

felfektetni. 

(2) A kitüntetett személy nevét az adományozást követően nyilvánosságra kell hozni.  
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15. § (1) A kitüntető díjak visszavonásra kerülnek, ha az elismerésben részesített személy arra 

érdemtelenné válik. 

(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen 

eltiltott. 

(3) A kitüntető díjak visszavonása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

(4) A díjak visszavonásáról a lakosságot tájékoztatni kell. 

 

11. Záró rendelkezések 

16. § Ezen rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, ezzel egyidőben a 23/2004. 

(IX.29.), számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

 

 

dr. Matus - Borók Dóra 
jegyző 

Szabó József 
polgármester 

 

ZÁRADÉK 

 

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletét 2015. 

november 25. napján tartott ülésén alkotta, 2015. november 26. napján kihirdetésre került.  

 

 

dr. Matus-Borók Dóra 

jegyző 

 

 


