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Tisztelt Közgyűlés!

Minősített

többség!

A „Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím esetében Polgármester Úr
kezdeményezte a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelet módosítását.
E kezdeményezés alapján készült a módosító rendelet-tervezet, melynek értelmében a jövőben
„Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím adományozható nemcsak a 20, 25, 30,
35, 40, 45 éve Szekszárd város területén művészeti együttesben, csoportban tevékenykedő
természetes személyeknek, hanem akik már 50 éve ellátnak ilyen tevékenységet, és aktív
munkájukkal hozzájárultak a művészeti együttesek, csoportok országos vagy nemzetközi
hírnevének növeléséhez.
A helyi rendelet 23. §-ában lehetőséget biztosít „Hirling Ádám kitüntető díj” odaítélésére,
annak az Önkormányzat által fenntartott intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottnak,
munkavállalónak, Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőnek, ügykezelőnek,
munkavállalónak, az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági
társaságnál foglalkoztatott munkavállalónak, valamint az Önkormányzat által a feladatkörébe
tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatott közalkalmazottnak, akik a rendeletben írt
feltételeknek megfelelnek. Az Önkormányzat az eltelt időszakban egy ilyen díjat adott át
2010-ben (118/2010. (V. 27.) szekszárdi öh.). A díj átadására a rendelet alapján a Szent
László Naphoz kapcsolódó ünnepségen kerülhetne sor. Javasoljuk, hogy ezen díj is a minden
év augusztus 20. napján tartandó ünnepi közgyűlésen kerüljön átadásra. Hatályba lépését a
következő évtől javasoljuk, így kellő idő lesz az előkészítésre.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) kötelező feladatként
állítja a jogszabály előkészítője elé, hogy előzetes hatásvizsgálatot folytasson le, felmérve
ezzel a szabályozás várható következményeit. Megfelelve a Jat. 17. § (1) – (2) bekezdésében
foglalt előírásnak, az előzetes hatásvizsgálat eredményéről hatásvizsgálati lapot készítettünk,
melyet tájékoztatásul csatolunk az előterjesztéshez.
Az előterjesztést a Humán Bizottság véleményezésre megkapta, melyet a Közgyűlés hetében
fog tárgyalni.
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelettervezetet fogadja el.
Szekszárd, 2015. június 25.

Dr. Varga Katalin
jegyző
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ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:
a) Társadalmi hatás: A módosító rendelet-tervezet elfogadását követően azok a
személyek, akik már 50 éve tevékenykednek Szekszárd város területén művészeti
együttesekben, csoportokban elismerésben részesülhetnek.
b) Gazdasági, költségvetési hatása: A javasolt szabályozás elfogadását követően bővül
azoknak a személyeknek a száma, akik „Szekszárd városért a művészet erejével”
elismerő címben részesülhetnek, ennek költségei az önkormányzat költségvetését
terhelik.
c) Környezeti, egészségi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye nincs.
d) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet elfogadását követően az
adminisztratív terhek kis mértékben növekednek.
e) Egyéb hatása: nincs
f) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A rendelet módosításának szükségessége, hogy a felmerült
kezdeményezésnek eleget tegyünk.
g) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
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Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének
……./2015. (………...) önkormányzati
rendelete
a helyi kitüntetések és elismerő címek
alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló
20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(t e r v e z e t)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4) bekezdés 5.
alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság véleményének kikérésével
- a következőket rendeli el:
1. § A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 15. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) „Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím adományozható azoknak a
természetes személyeknek, akik Szekszárd város területén művészeti együttesben, csoportban
20, 25, 30, 35, 40, 45 és 50 éve tevékenykednek és szereplésükkel, aktív munkájukkal
hozzájárultak művészeti együttesek, csoportok országos vagy nemzetközi hírnevének
növeléséhez.”
2. § Az R. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hirling Ádám kitüntető díj átadására minden év augusztus 20. napján tartott ünnepi
közgyűlésen kerül sor.”
3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) A 2. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

Dr. Varga Katalin
jegyző
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Hatályos rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új részt.
Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.)
rendelete a helyi kitüntetések és elismerő
címek alapításáról és adományozásának
rendjéről*
a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)
az e rendeletben alapított helyi kitüntetések és elismerő címek adományozásával tiszteletét és
megbecsülését kívánja kifejezni mindazon személyek, közösségek, vállalkozások iránt, akik a
város gazdasági, tudományos, művészeti, kulturális, oktatási, szociális és a sportéletében
maradandót alkottak, illetőleg akik a város közéletében, gazdasági életében folytatott
tevékenységükkel hozzájárultak a város fejlődéséhez, ismertségének növeléséhez, jó
hírnevének öregbítéséhez, vagy kiemelkedő rendőri, tűzoltói munkájukkal segítették a város
közbiztonságának javítását. Emellett a Közgyűlés Szekszárd rendezett tanácsú várossá
válásának 100. évfordulója alkalmából szükségesnek tartja méltóképpen elismerni Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak intézményei,
többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságai által foglalkoztatott közalkalmazottak,
munkavállalók, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban:
Polgármesteri Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők, ügykezelők, munkavállalók
önkormányzati, illetőleg közigazgatási feladatok megvalósításában nyújtott kimagasló
teljesítményét, szakmai munkáját, életművét. E célok érdekében a Közgyűlés a Magyar
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §-a (1) bekezdésének f)
pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §-a (6)
bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi kitüntetések és elismerő
címek alapításáról és adományozásának rendjéről a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§
A Közgyűlés a város fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében,
gyarapításában kifejtett a gazdasági, tudományos, művészeti, kulturális, oktatási, szociális,
sport tevékenység területén, a közélet terén, illetőleg közbiztonság javításában vagy az
önkormányzati feladatok megvalósításában nyújtott kimagasló teljesítmény, szakmai munka,
életmű elismerésére a következő kitüntetéseket, elismerő címeket alapítja:
a) “Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető cím;
b) Pro Urbe Szekszárd emlékplakett;
c) “Közjóért” kitüntető díj;
d) “Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím;
e) “Szekszárd javáért” kitüntető cím;
f)1 “Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím;
g)2“Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím;
*
1

A rendeletet a közgyűlés a 2005. szeptember 29-i ülésén fogadta el.
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2013. március 28-tól.
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h) Hirling Ádám kitüntető díj.
i)3 „Szekszárd Város Tiszteletbeli Polgára” cím,
j)4 ”Szabadságért Szekszárd” kitüntető cím.
2. §
(1) Egy személy vagy közösség, vállalkozás több kitüntetésben, elismerő címben is
részesíthető. Ugyanazon kitüntetés, elismerő cím
ismételten ugyanannak nem
adományozható. Egy naptári éven belül egy személy vagy közösség, vállalkozás legfeljebb
egyfajta kitüntetésben, elismerő címben részesülhet.
(2)5 A “Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető cím, a Pro Urbe Szekszárd emlékplakett,
valamint a ”Szabadságért Szekszárd” kitüntető cím posztumusz is adományozható. A
rendeletben szabályozott további kitüntetésekben, elismerő címekben kizárólag élő személyek
részesülhetnek.
(3) A (2) bekezdés szerinti posztumusz kitüntetés esetén átvételére a legközelebbi
hozzátartozó jogosult.
3. §
(1)6 Kitüntetések és elismerő címek adományozását a javaslattételi jogkörrel rendelkezők – az
1. § a), d), i) és j) pontja szerinti kitüntetés, elismerő cím kivételével - e rendelet 1. melléklete
szerinti nyomtatvány felhasználásával kezdeményezhetik. A javaslattétel lehetőségéről a
város polgárait a sajtó útján kellő időben tájékoztatni kell.
(2) A helyi kitüntetések, elismerő címek adományozására vonatkozó a rendelet 1. melléklete7
szerinti írásbeli javaslatokat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (a
továbbiakban: polgármester) a következő határidőig lehet benyújtani
a) a Pro Urbe Szekszárd emlékplakettnél, a “Közjóért” kitüntető díjnál, a “Szekszárd
javáért” kitüntető címnél és a Hirling Ádám kitüntető díjnál minden év április 30.
napjáig;
b) a “Szekszárd Év Rendőre”8 kitüntető címnél és a “Szekszárd Év Tűzoltója”9 kitüntető
címnél minden év március 1. napjáig.
(3) Magánszemélyt érintő adományozásra vonatkozó minden javaslathoz mellékelni kell a
javasolt személy e rendelet 2. melléklete10 szerinti hozzájáruló nyilatkozatát személyes adatai
kezeléséhez. Posztumusz kitüntetés esetén az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok
tekintetében az érintett jogait a kitüntetés átvételére jogosult hozzátartozó gyakorolhatja.

Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2013. március 28-tól.
Beillesztette a 48/2011.(VIII.3.) szekszárdi ör. 1. §. Hatályos 2011. augusztus 4-től.
4
Beillesztette a 39/2013.(X.15.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2013. október 15-től.
5
Módosította a 39/2013.(X.15.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2013. október 15-től.
6
Módosította a 39/2013.(X.15.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2013. október 15-től.
7
Módosította az 1/2012.(I.18.) szekszárdi ör. 3. § (1) bekezdés. Hatályos 2012. január 18-tól.
8
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
9
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
10
Módosította az 1/2012.(I.18.) szekszárdi ör. 3. § (1) bekezdés. Hatályos 2012. január 18-tól.
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(4) A kitüntetések és elismerő címek adományozására vonatkozó javaslatok véleményezése
kitüntetésenként, elismerő címenként eltérő.
(5) A javaslatokat, illetőleg a javaslatok véleményezését - a “Szekszárd javáért” kitüntető cím,
valamint a “Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására vonatkozó
javaslat, illetőleg vélemény kivételével - a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé.
(6) A kitüntetések és elismerő címek adományozásáról a Közgyűlés minősített többséggel
dönt.
4. §
(1) A helyi kitüntetéseket és elismerő címeket ünnepélyes keretek között - kitüntetésenként,
elismerő címenként eltérő időpontban - a polgármester adja át.
(2) A kitüntetésekkel és elismerő címekkel adományozásra kerülő dísztárgyak, plakettek,
kitűzők leírását a rendelet 3. melléklete11 tartalmazza.
(3) A kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló oklevelek, tanúsítványok,
okiratok szövegét a rendelet 4. melléklete12 tartalmazza.
(4) A kitüntetésekkel és elismerő címekkel összefüggő kiadások fedezetét az Önkormányzat
költségvetésében kell biztosítani.
5. §
(1) Az egyes kitüntetésekben, elismerő címekben részesítettek személyek, közösségek,
vállalkozások nevét, életpályájuk rövid leírását Szekszárd Város Aranykönyvébe be kell
jegyezni.
(2) Az egyes kitüntetésekben, elismerő címekben részesítettekről a Polgármesteri Hivatal
nyilvántartást vezet.
6. §
(1) A kitüntetéseket, elismerő címeket a Közgyűlés a javaslattételi jogkörrel rendelkezők
kezdeményezésére visszavonhatja, ha a kitüntetésben, elismerő címben részesített személy,
vállalkozás arra érdemtelenné vált. Érdemtelen a kitüntetésre, elismerő cím viselésére
különösen az
a) a magánszemély, akit szándékos bűncselekmény miatt szabadságvesztésre ítéltek vagy aki
a közügyektől eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll;
b) a vállalkozás, amelyet, illetőleg annak valamely tagját az adományozástól számított egy
éven belül vállalkozással összefüggésben gazdasági vagy egyéb bűncselekmény elkövetése
miatt a bíróság jogerősen elítélte.

11
12

Módosította az 1/2012.(I.18.) szekszárdi ör. 3. § (1) bekezdés. Hatályos 2012. január 18-tól.
Módosította az 1/2012.(I.18.) szekszárdi ör. 3. § (1) bekezdés. Hatályos 2012. január 18-tól.
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(2) A “Szekszárd Év Rendőre”13, valamint a “Szekszárd Év Tűzoltója”14 kitüntető cím
viselésére az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl érdemtelenné válik az is, akit az
adományozás évében a testülettől fegyelmi úton elbocsátottak. Hirling Ádám kitüntető díj
viselésére pedig az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl az, akit az adományozástól
számított egy éven belül fegyelmi felelősségre vonás alapján jogerősen elmarasztaltak.
(3) A megvonásról minősített többséggel hozott, részletes indokolást tartalmazó határozatot
kell hozni, amelyet az érintettel közölni kell.
(4) A kitüntetések és elismerő címek viselésére érdemtelenné vált személytől az oklevelet és a
dísztárgyat vissza kell vonni.
(5) A kitüntetések és elismerő címek visszavonásáról közgyűlési határozat alapján a
polgármester gondoskodik.
(6) A kitüntetések és elismerő címek adományozását, illetve megvonását az erre alkalmas
módon a város polgárainak tudomására kell hozni.
Fogalom meghatározás
7. §
E rendelet alkalmazása szempontjából
a) egyéni vállalkozás: az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 2. §-ában
meghatározott vállalkozás;
b) vállalkozás: az egyéni vállalkozás, a gazdasági társaság, a szövetkezet, a vízi társulat, a
víziközmű társulat, továbbá az erdőbirtokossági társulat;
c) nagyvállalkozás: az a vállalkozás, amelynek
ca) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főt eléri, és
cb) éves nettó árbevétele magasabb 50 millió eurónak megfelelő forintösszegnél, vagy
mérlegfőösszege több 43 millió eurónak megfelelő forintösszegnél.
d) középvállalkozás: az a vállalkozás, amelynek
da) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
db) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy
mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg,
és nem minősül kis- vagy mikrovállalkozásnak.
e) kisvállalkozás: az a vállalkozás, amelynek
ea) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
eb) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő
forintösszeg,
és nem minősül mikrovállalkozásnak,
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Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
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f) mikrovállalkozás: az a vállalkozás, amelynek
fa) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
fb) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő
forintösszeg.
“Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető cím
8. §
(1) “Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozható annak a magyar vagy
külföldi személynek, aki Szekszárd város és lakossága érdekében kiemelkedő munkásságot
fejtett ki. A kultúra, a művészetek, a gazdaság vagy a társadalmi élet bármely területén
kiemelkedőt alkotott és ezzel elősegítette a város fejlődését, öregbítette jó hírét, növelte
tekintélyét.
(2) “Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető cím naptári évben egy személy részére adható.
(3) “Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozását települési képviselő, a
Közgyűlés bizottsága, társadalmi szervezet, érdekképviseleti szervezet, egyesület és a város
lakosságának – a választásra jogosultak legalább 1 %- ának aláírásával megerősített –
kezdeményezésére lehet előterjeszteni.
(4) A (3) bekezdésben megjelölt javaslattevők által benyújtott javaslatot a polgármesterhez
kell benyújtani, aki 8 napon belül véleményezés céljából a Közgyűlés szakmailag illetékes
bizottsága(i) elé terjeszti.
(5) A Közgyűlés szakmailag illetékes bizottsága(i) 15 napon belül véleményezi(k) a
javaslatot.
(6) A “Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozására jelentős évforduló vagy
helyi esemény alkalmával kerülhet sor, a Közgyűlés ünnepi ülésén.
(7)15 „AZ ÉV BORTERMELŐJE MAGYARORSZÁGON” címet elnyert szekszárdi borász
„Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető címben alanyi jogon részesül. Az adományozási
eljárás során e rendelet 3. § (1) bekezdésében, valamint 8. § (2)-(6) bekezdésében foglalt
rendelkezéseket nem kell alkalmazni.
9. §
(1) “Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető címben részesítettnek a polgármester díszpolgári
oklevelet, az adományozásról szóló igazolványt, valamint dísztárgyat (festmény, kisplasztika,
más műtárgy) ad át.
(2) Posztumusz kitüntetés esetén a kitüntetést átvevő hozzátartozónak csak díszpolgári
oklevél adható át.
(3) “Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozásáról díszes kivitelű “Szekszárd
város díszpolgárai” feliratú könyvet kell vezetni. Az e könyvben történő bejegyzést a
polgármester végzi.
15

Beillesztette az 1/2012.(I.18.) szekszárdi ör. 2. §. Hatályos 2012. január 18-tól.
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A “Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető cím visszavonását a nyilvántartó könyvbe be kell
vezetni.
(4) Nem magyar anyanyelvű polgárnak történő adományozás esetén a díszpolgári oklevelet a
kitüntetett anyanyelvére lefordítva, külön lenyomatban is ki kell adni.
10. §
(1) “Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető címben részesített jogosult a cím viselésére és
tanácskozási joggal részt venni a Közgyűlés ülésein. A Közgyűlés külön határozata alapján
részt vehet az Önkormányzatot képviselő delegációban. Jogosult továbbá a városi
rendezvényeken való részvételre.
(2) “Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető címben részesítettről portrét kell készíteni,
amelyet a Közgyűlés tanácskozótermében kell elhelyezni.
(3) A polgármester az elhunyt “Szekszárd Város Díszpolgára” kitüntető címben részesített
személy síremlékének felállításához – szükség szerint – maximum 300.000 forint támogatást
nyújthat.
(4) A polgármester a család egyetértésével az elhunyt “Szekszárd Város Díszpolgára”
kitüntető címben részesített személy részére díszsírhelyet biztosít.
Pro Urbe Szekszárd emlékplakett
11. §
(1) Pro Urbe Szekszárd emlékplakett adományozható azoknak a polgároknak,
közösségeiknek, akik/amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális,
gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeznek és ennek révén a
város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el, öregbítették a város jó hírét.
(2) Pro Urbe Szekszárd emlékplakett évente legfeljebb három adományozható.
(3) Pro Urbe Szekszárd emlékplakett adományozását a Közgyűlés, városi társadalmi
szervezetek, érdekképviseleti szervezetek, egyesületek és a város lakossága kezdeményezheti.
(4) A (3) bekezdésben megjelölt javaslattevők által benyújtott javaslatok értékelésére a
Közgyűlés a frakciók delegálása alapján előkészítő bizottságot választ.
12. §
(1) Pro Urbe Szekszárd emlékplakett kitüntetettje részére a polgármester az emlékplakettet,
tanúsítványt, jelvényt ad át. Az átadásra minden év augusztus 20. napján tartott ünnepi
közgyűlésen kerül sor.
(2) A polgármester az elhunyt Pro Urbe Szekszárd emlékplakett kitüntetettje síremléke
felállításához – szükség szerint – maximum 200.000 forint támogatást nyújthat.
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“Közjóért” kitüntető díj
13. §
(1) “Közjóért” kitüntető díj adományozható azoknak a polgároknak, illetve közösségeknek,
akik/amelyek Szekszárd városért kiemelkedő jelentőségű tevékenységet folytatnak, illetőleg
hozzájárultak a város országos vagy nemzetközi hírnevének elmélyítéséhez.
(2) “Közjóért” kitüntető díjból évente legfeljebb hat adományozható.
(3) A “Közjóért” kitüntető díjra bármely szekszárdi polgár vagy közösség javaslatot tehet.
(4) A javaslatok értékelésére a Közgyűlés az állandó bizottságok delegálása alapján előkészítő
bizottságot választ.
(5) Az előkészítő bizottság a Közgyűlés június havi ülésére elkészíti javaslatát a kitüntetendők
személyére, amelyet a polgármester terjeszt elő.
(6) Amennyiben a “Közjóért” kitüntető díjra javasoltak száma nem éri el a hat főt vagy ha az
előkészítő bizottság úgy ítéli meg, hogy a javasolt személyek közül nincs hat arra érdemes,
kevesebb kitüntető díj átadását is javasolhatja. Az előkészítő bizottság ez esetben is
valamennyi beérkezett javaslatról tájékoztatja a Közgyűlést.
(7) Az előkészítő bizottság munkáját a Polgármesteri Hivatal16 segíti.
14. §
(1) A “Közjóért” kitüntető díjban részesítettnek a polgármester plakettet, oklevelet ad át.
(2) A “Közjóért” kitüntető díj átadásra minden év augusztus 20. napján tartott ünnepi
közgyűlésen kerül sor.
“Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím
15. §
(1)17 „Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím adományozható azoknak a
természetes személyeknek, akik Szekszárd város területén művészeti együttesben, csoportban
20, 25, 30, 35, 40, és 45 és 50 éve tevékenykednek és szereplésükkel, aktív munkájukkal
hozzájárultak művészeti együttesek, csoportok országos vagy nemzetközi hírnevének
növeléséhez.
(2) “Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására az (1)
bekezdésben felsorolt szervezetek vezetői tehetnek javaslatot.

16
17

Módosította az 1/2012.(I.18.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdés. Hatályos 2012. január 18-tól.
Módosította a 21/2012.(IV.27.) szekszárdi ör. 1. §. Hatályos 2012. április 27-től.
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(3) Az adományozásra vonatkozó javaslatban “Szekszárd városért a művészet erejével”
elismerő cím odaítélését megalapozó tényeket tömören össze kell foglalni, valamint meg kell
jelölni az átadás időpontját.
(4) Az adományozásra vonatkozó javaslatokat írásban a polgármesterhez kell eljuttatni az
adományozás előtt legalább 90 nappal.
(5) Az adományozásra vonatkozó javaslatokat véleményezés céljából a polgármester a
Humán Bizottsághoz18 továbbítja.
(6) A Humán Bizottság19 véleményét a Közgyűlés soron következő ülésén a bizottság elnöke
terjeszti elő.
(7) A Humán Bizottság20 elnöke tájékoztatást ad a Közgyűlésnek az elismerésre javasolt
valamennyi személy nevéről, akkor is, ha a Művelődési Bizottság nem javasolja az elismerő
cím odaítélését.
16. §
(1) A “Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő címben részesítettnek a polgármester
plakettet, valamint oklevelet ad át.
(2) A “Szekszárd városért a művészet erejével” elismerő cím átadására a javaslattevő
művészeti együttes, csoport által megjelölt ünnepen kerül sor.
“Szekszárd javáért” kitüntető cím
17. §
(1) A “Szekszárd javáért” kitüntető cím annak a szekszárdi székhelyű vagy telephelyű
magyar vagy külföldi vállalkozásnak adományozható, aki/amely
a) Szekszárd gazdasági fejlődésének elősegítésében, gazdasági érdekeinek előmozdításában
kiemelkedő jelentőségű tevékenységet folytat,
b) szociális területen a lakosság érdekében (életszínvonalának javításában, szociális
jólétének növelésében) példaértékű teljesítményt nyújt,
c) egyediségével, egyedülállóságával, újításával, nagy jelentőségű díjjal, PR munkával,
vagy egész életművével hozzájárul a város országos vagy nemzetközi hírnevének
elmélyítéséhez, öregbítéséhez.
(2) Évente legfeljebb négy kitüntető cím adományozható.
(3) A “Szekszárd javáért” kitüntető cím adományozására javaslatot tehet bármely szakmai
szervezet, érdekképviseleti szerv, magánszemély, társadalmi szervezet vagy alapítvány.
(4) A “Szekszárd javáért” kitüntető címre nem terjeszthető elő az a vállalkozás, aki, illetőleg
amelynek valamely tagja vállalkozási tevékenységgel összefüggő gazdasági vagy egyéb
bűncselekmény elkövetése miatt büntető ítélet hatálya alatt áll.
Módosította az 1/2012.(I.18.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdés. Hatályos 2012. január 18-tól.
Módosította az 1/2012.(I.18.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdés. Hatályos 2012. január 18-tól.
20
Módosította az 1/2012.(I.18.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdés. Hatályos 2012. január 18-tól.
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(5) Az adományozásra vonatkozó javaslatokat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság21
véleményezi.
(6) Az adományozásra vonatkozó javaslatokat a bizottsági véleménnyel együtt a Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság22 elnöke terjeszti a Közgyűlés június havi ülése elé.
18. §
(1) A “Szekszárd javáért” kitüntető címet minden év augusztus 20. napján tartott ünnepi
közgyűlésen a polgármester adja át.
(2) A “Szekszárd javáért” kitüntető címhez emlékplakett, valamint oklevél jár.
(3) A “Szekszárd javáért” kitüntető címben részesített vállalkozás jogosult a kitüntető cím
viselésére, és az emlékplakett hátoldalán szereplő ábrát felhasználhatja image-erősítésre,
marketing célokra, kizárólag hiteles alakban, az ábrák hűségének, méretarányainak és
színeinek megtartása mellett.
“Szekszárd Év Rendőre”23 kitüntető cím
19. §
(1) A “Szekszárd Év Rendőre”24 kitüntető cím annak a személynek adományozható, aki
hivatásos vagy közalkalmazotti állományban a Szekszárd Városi Rendőrkapitányságon teljesít
szolgálatot és munkáját lelkiismeretesen, tartósan magas színvonalon végzi.
(2) A “Szekszárd Év Rendőre”25 kitüntető címben az adott évben a bűnügyi és a
közbiztonsági szakterületen dolgozó egy-egy személy részesíthető.
(3) A “Szekszárd Év Rendőre”26 kitüntető cím adományozására javaslatot tehet Szekszárd
Város Rendőrkapitánya, a Közgyűlés bizottságai, önkormányzati képviselők, valamint
bármely társadalmi szervezet, alapítvány és magánszemély.
(4) A “Szekszárd Év Rendőre”27 kitüntető címre nem terjeszthető elő az a személy, aki ellen
fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi határozat vagy
büntető ítélet hatálya alatt áll.
(5) A javaslatokat a polgármester véleményezésre a Közgyűlés által e célból felkért előkészítő
csoporthoz továbbítja.
(6) Az előkészítő csoport tagjai:
a) Szekszárd Városi Rendőrkapitányság képviselője;
b) városi rendőrszakszervezetek egy-egy képviselője;
Módosította az 1/2012.(I.18.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdés. Hatályos 2012. január 18-tól.
Módosította az 1/2012.(I.18.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdés. Hatályos 2012. január 18-tól.
23
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
24
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
25
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
26
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
27
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
21
22
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c) Közgyűlés Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának28 elnöke;
d) polgármester;
e) jegyző.
(7) Az előkészítő csoport tagjai kitüntető címben nem részesülhetnek.
20. §
(1) A “Szekszárd Év Rendőre”29 kitüntető cím átadására minden évben a Szekszárd Városi
Rendőrkapitányság rendőrnaphoz kapcsolódó ünnepségén történik.
(2) A “Szekszárd Év Rendőre”30 kitüntető címet tanúsító kitűzőt, okiratot, valamint
pénzjutalmat a polgármester adja át.
(3) A “Szekszárd Év Rendőre”31 kitüntető címmel járó pénzjutalom bruttó összege a
költségvetési törvényben megállapított köztisztviselői illetményalap ötszöröse.
“Szekszárd Év Tűzoltója”32 kitüntető cím
21. §
(1) A “Szekszárd Év Tűzoltója”33 kitüntető cím annak a személynek adományozható, aki
hivatásos vagy közalkalmazotti állományban a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szekszárd Hivatásos Tűzoltóságánál34 teljesít szolgálatot és az adományozás évét megelőző
évben a tűzmegelőzés, a tűzoltás, a műszaki mentés és a katasztrófa elhárítás területén olyan
kimagasló tevékenységet folytatott, amellyel hozzájárult a város és Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos Tűzoltósága35 működési területének
közbiztonsága javításához, a tűzesetek számának csökkentéséhez.
(2) A “Szekszárd Év Tűzoltója”36 kitüntető cím adományozására javaslatot tehet Tolna
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos Tűzoltóságának37 parancsnoka,
a Közgyűlés állandó bizottságai, önkormányzati képviselők, valamint bármely társadalmi
szervezet, alapítvány és magánszemély.
(3) A “Szekszárd Év Tűzoltója”38 kitüntető címre nem terjeszthető elő az a személy, akik
ellen fegyelmi vagy büntető eljárás van folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi határozat
vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.
(4) A javaslatokat a polgármester véleményezésre a Közgyűlés által e célból felkért előkészítő
csoporthoz továbbítja.
(5) Az előkészítő csoport tagjai:
Módosította az 1/2012.(I.18.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdés. Hatályos 2012. január 18-tól.
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
30
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
31
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
32
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
33
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
34
Módosította a 21/2012.(IV.27.) szekszárdi ör. 2. §. Hatályos 2012. április 27-től.
35
Módosította a 21/2012.(IV.27.) szekszárdi ör. 2. §. Hatályos 2012. április 27-től.
36
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
37
Módosította a 21/2012.(IV.27.) szekszárdi ör. 2. §. Hatályos 2012. április 27-től.
38
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
28
29
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a) Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Hivatásos Tűzoltóságának39
képviselője;
b) Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének képviselője;
c) Közgyűlés Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának40 elnöke;
d) polgármester;
e) jegyző.
(6) Az előkészítő csoport tagjai kitüntető címben nem részesülhetnek.
22. §
(1) A “Szekszárd Év Tűzoltója”41 kitüntető cím átadására minden évben május 4-én, a Szent
Flórián napjához kapcsolódó ünnepség keretében történik.
(2) A “Szekszárd Év Tűzoltója”42 kitüntető címet tanúsító kitűzőt, okiratot, valamint
pénzjutalmat a polgármester adja át.
(3) A “Szekszárd Év Tűzoltója”43 kitüntető címmel járó pénzjutalom bruttó összege a
költségvetési törvényben megállapított köztisztviselői illetményalap ötszöröse.
Hirling Ádám kitüntető díj
23. §
(1) Hirling Ádám kitüntető díj annak az Önkormányzat által fenntartott intézményeknél
foglalkoztatott közalkalmazottnak, munkavállalónak, Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott
köztisztviselőnek, ügykezelőnek, munkavállalónak, az Önkormányzat kizárólagos vagy
többségi tulajdonában álló gazdasági társaságnál foglalkoztatott munkavállalónak, valamint az
Önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatott
közalkalmazottnak adományozható, aki
a) munkaköréből fakadó feladatait huzamosabb ideje, legalább 10 éve az átlagosnál
magasabb színvonalon és eredményességgel látja el;
b) jelentős érdemeket szerzett nagy munkaigényű szakmai feladat végrehajtásában;
c) életpályája alapján példaképül állítható.
(2) A Hirling Ádám kitüntető díjból évente legfeljebb 3 adományozható.
(3) A Hirling Ádám kitüntető díj több személy, közösség, munkacsoport között megosztva is
adományozható közös tevékenység, együttesen elért kiemelkedő eredmény esetén.
(4) Nem adományozható a Hirling Ádám kitüntető díj olyan személy esetében, aki jogerős
fegyelmi büntetés vagy jogerős büntető ítélet hatálya alatt áll.

Módosította a 21/2012.(IV.27.) szekszárdi ör. 2. §. Hatályos 2012. április 27-től.
Módosította az 1/2012.(I.18.) szekszárdi ör. 3. § (2) bekezdés. Hatályos 2012. január 18-tól.
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
42
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
43
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
39
40
41
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(5) A Hirling Ádám kitüntető díj adományozására javaslatot tehet a munkáltatói jogkör
gyakorlója, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyetértésével a polgármester, az
alpolgármesterek, az önkormányzati képviselők, a bizottságok külső tagjai és a városban
működő szakmai, társadalmi, civil szervezetek.
(6) A polgármester a javaslatokat véleményezés céljából a Közgyűlés állandó bizottságainak
delegált tagjaiból álló előkészítő csoporthoz továbbítja.
24. §
(1) A Hirling Ádám kitüntető díj átadására minden évben a Szent László Naphoz kapcsolódó
augusztus 20. napján tartott ünnepi közgyűlésen kerül sor. ünnepség keretében történik.
(2) A Hirling Ádám kitüntető díjhoz oklevél és pénzjutalom jár.
(3) A Hirling Ádám kitüntető díjhoz kapcsolódó pénzjutalom bruttó összege a költségvetési
törvényben megállapított köztisztviselői illetményalap ötszöröse.
(4) Amennyiben a kitüntető díj megosztva kerül átadásra, úgy a vele járó pénzjutalmat a
kitüntetettek között egyenlő arányban kell megosztani.
”Szabadságért Szekszárd” kitüntető cím44
24/A. §45
(1) A Közgyűlés a nemzet hősei előtti tiszteletének jeleként ”Szabadságért Szekszárd”
kitüntető címet adományoz annak a Szekszárdhoz köthető személynek, közösségnek, aki
(amely) példaértékű magatartásával, emberi helytállásával, elhivatott művészeti, közéleti
munkásságával hitet tett a nemzeti szabadság eszméje mellett.
(2) A ”Szabadságért Szekszárd” kitüntető cím évente egy kitüntetett részére a polgármester
javaslatára közgyűlési döntéssel adományozható.
(3) A ”Szabadságért Szekszárd” kitüntető címmel díszoklevél jár.
(4) A ”Szabadságért Szekszárd” kitüntető cím átadására minden év október 23. napján
ünnepélyes keretek között kerül sor.
Záró rendelkezések
25. §
(1) E rendelet 2005. október 5. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

44
45

Beillesztette a 39/2013.(X.15.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2013. október 15-től.
Beillesztette a 39/2013.(X.15.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2013. október 15-től.
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a) a díszpolgári cím adományozásáról szóló 7/1991.(V.9.) KT rendelet, továbbá a
módosításáról szóló 6/2001.(III.8.) szekszárdi ör.;
b) a “PRO URBE SZEKSZÁRD” emlékplakett alapításáról szóló 16/1992.(V.28.) KT
rendelet, továbbá a módosításáról szóló 43/1996.(XII.19.) Kgy rendelet, 19/1997.(VI.25.)
Kgy rendelet és 24/1997.(VII.16.) Kgy rendelet,
c) a 16/1992.(V.28.) KT. számú rendelet, valamint a 29/1994.(VIII.22.) KT. számú rendelet
módosításáról és kiegészítéséről szóló 24/1996.(VII.15.) Kgy rendelet 1. §-a;
d) a “KÖZJÓÉRT” kitüntető díj alapításáról szóló 25/1996.(IX.5.) Kgy rendelet;
e) az “Év Rendőre” kitüntető cím alapításáról szóló 10/1997.(III.26.) Kgy rendelet;
f) a 16/1992.(V.28.) KT. számú és a 29/1994.(VIII.22.) KT. számú rendelet módosításáról
szóló 17/1998.(VI.4.) Kgy rendelet 1. §-a;
g) a “Szekszárd városért a művészet erejével” plakett alapításáról szóló 4/2000.(I.31.) Kgy
rendelet;
h) az “Év Tűzoltója” kitüntető cím alapításáról szóló 14/2001.(IV.26.) szekszárdi ör.;
i) a “Szekszárd javáért” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
15/2005.(V.27.) szekszárdi ör.;
j) egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 11/2005.(III.31.) szekszárdi ör.;
k) a Hirling Ádám kitüntető díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
17/2005.(VI.29.) szekszárdi ör.
(3) A díszpolgári cím adományozásáról szóló 7/1991.(V.9.) KT rendelet alapján “Szekszárd
Város Díszpolgára” kitüntető címben, a “PRO URBE SZEKSZÁRD” emlékplakett
alapításáról szóló 16/1992.(V.28.) KT rendelet alapján Pro Urbe Szekszárd emlékplakettben,
a “KÖZJÓÉRT” kitüntető díj alapításáról szóló 25/1996.(IX.5.) Kgy rendelet alapján
“KÖZJÓÉRT” kitüntető díjban, az “Év Rendőre” kitüntető cím alapításáról szóló
10/1997.(III.26.) Kgy rendelet alapján “Év Rendőre” kitüntető címben, a “Szekszárd városért
a művészet erejével” plakett alapításáról szóló 4/2000.(I.31.) Kgy rendelet alapján “Szekszárd
városért a művészet erejével” elismerő címben, az “Év Tűzoltója” kitüntető cím alapításáról
szóló 14/2001.(IV.26.) szekszárdi ör. alapján “Év Tűzoltója” kitüntető címben részesített e
rendelet hatálybalépését követően továbbra is jogosult kitüntetésére, illetőleg elismerő
címének használatára.
25/A. §46
Szekszárd Város Tiszteletbeli Polgára cím
(1) „Szekszárd Város Tiszteletbeli Polgára” cím adományozható azoknak a határon innen és
túl élő természetes személyeknek, akik 2011. szeptember 17-től Szekszárd Városában magyar
állampolgársági esküt tesznek.
46

Beillesztette a 48/2011.(VIII.3.) szekszárdi ör. 2. §. Hatályos 2011. augusztus 4-től.
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(2) „Szekszárd Város Tiszteletbeli Polgára” címmel egyedi megjelenésű és szövegezésű
díszoklevél jár.
(3) „Szekszárd Város Tiszteletbeli Polgára” címmel rendelkező személyekről a jegyző
nyilvántartást vezet.

Dr. Ferincz János
aljegyző

Kocsis Imre Antal
polgármester
Záradék:
A kihirdetés napja: 2005. október 3.
Dr. Ferincz János
aljegyző
Módosította a:

48/2011.(VIII.3.) szekszárdi ör.
1/2012.(I.18.) szekszárdi ör.
21/2012.(IV.27.) szekszárdi ör.
13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet
39/2013.(X.15.) önkormányzati rendelet
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1. melléklet a 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelethez47

Űrlap
Pro Urbe Szekszárd emlékplakett/ “Közjóért” kitüntető díj/ “Szekszárd Év Rendőre”48 kitüntető cím/
“Szekszárd Év Tűzoltója”49 kitüntető cím adományozásához
1. A javasolt személy/közösség neve: ...........................................................................
.................................................................................................................................
Címe: .......................................................................................................................
.................................................................................................................................
Foglalkozása/működési köre: ...................................................................................
.................................................................................................................................
2. A javaslattevő személy/közösség neve: .....................................................................
Címe: .......................................................................................................................
.................................................................................................................................
Telefonja: ................................................................................................................
3. A javasolt kitüntető díj, elismerés: ...........................................................................
a/ Pro Urbe Szekszárd emlékplakett
b/ "Közjóért" kitüntető díj
c/50 “Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím
d/51 “Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím
4. A javaslat rövid indoklása: .....................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
5. A javasolt személy/közösség részletes életrajza/életpályája: (csatolandó)
6. A javasolt személy/közösség munkájának tényeken, adatokon alapuló méltatása: (csatolandó)
Szekszárd, ..... ...............................
.............................................................
a javaslattevő aláírása
............................................................
cégszerű aláírás
(amennyiben a kezdeményező jogi személy)
PH.

Módosította az 1/2012.(I.18.) szekszárdi ör. 3. § (1) bekezdés. Hatályos 2012. január 18-tól.
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
50
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
51
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
47
48
49

20

Űrlap
A “Szekszárd javáért” kitüntető cím adományozásához
1.A kitüntetési címre javasolt vállalkozás neve,
megnevezése:……………………………………………………………………………………
vállalkozás típusa (egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet, vízi társulat,
víziközmű társulat, erdőbirtokossági társulat) :…………………………………………………
székhelye:………………………………………………………………………………………..
telephelye:………………………………………………………………………….……………
tevékenységi köre:………………………………………………………………………………
2. A javaslattevő személy, szervezet neve:……………………………………………………..
Címe:……………………………………………………………………………………………
Telefonszáma:…………………………………………………………………………………...
3. A kitüntetési címre javasolt vállalkozás nagysága (nagyvállalkozás, középvállalkozás,
kisvállalkozás, mikrovállalkozás)* :…………………………………………………………….
4. A javaslat rövid indokolása:………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
5. A javasolt vállalkozás tevékenységének tényeken, adatokon alapuló méltatása: (csatolandó)
Szekszárd, ..…………………………..
……………………………………..
a javaslattevő aláírása
…………………………………
cégszerű aláírás
(amennyiben a javaslattevő nem magánszemély)
PH.
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Megjegyzés:
* A rendelet 7. §- ának b)-f) pontja alapján
- Vállalkozás: az egyéni vállalkozás, a gazdasági társaság, a szövetkezet, a vízi társulat,
a víziközmű társulat, továbbá az erdőbirtokossági társulat;
- Nagyvállalkozás: az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főt eléri, és
b) éves nettó árbevétele magasabb 50 millió eurónak megfelelő forintösszegnél, vagy
mérlegfőösszege több 43 millió eurónak megfelelő forintösszegnél.
- Középvállalkozás: az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg,
vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg,
és nem minősül kis- vagy mikrovállalkozásnak.
- Kisvállalkozás: az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak
megfelelő forintösszeg,
és nem minősül mikrovállalkozásnak.
- Mikrovállalkozás: az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő
forintösszeg.
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Javaslat a Hirling Ádám kitüntető díjra
1. A javasolt személy neve: ........................................................................................................................
Születési helye, év, hó, nap:....................................................................................................................
Anyja neve: .............................................................................................................................................
Munkahelye: ...........................................................................................................................................
Beosztása (foglalkozása): .......................................................................................................................
Lakcíme: .................................................................................................................................................
2. A javaslattevő személy, szervezet neve: ................................................................................................
Címe:.......................................................................................................................................................
3. A javaslat indoklása:
(Az indoklásnak tartalmaznia kell mindazon eredményeket, amelyek megalapozzák az elismerés
odaítélését.)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Szekszárd, ..................................................................................
……………………….
a javaslattevő aláírása
A kitüntetési javaslatban foglaltakkal egyetértek / nem értek egyet.*
Szekszárd, ………………………………………………………..
…………………………
a munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírása
Megjegyzés:
* Amennyiben a javaslattevő nem a munkáltatói jogkör gyakorlója is egyben, akkor kell a megfelelő szövegrészt
aláhúzással jelölni.
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2. melléklet a 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelethez52

Nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy hozzájárulok természetes személyazonosító adataim és lakcím
adatom, valamint a kitüntetési javaslatban szereplő személyes adataimnak a kitüntetettek
nyilvántartásában való kezeléséhez, továbbá nevemnek Szekszárd Város Aranykönyvében
való bejegyzéséhez, illetve a nyilvánosság kitüntetésemről és érdemeimről történő
tájékoztatásához.
E nyilatkozat a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 20/2005.(X.3.) szekszárdi ör. 3. §-ának (3) bekezdésén alapul.

Szekszárd, ...............................................................
...............................................................
a kitüntetésre javasolt aláírása

52

Módosította az 1/2012.(I.18.) szekszárdi ör. 3. § (1) bekezdés. Hatályos 2012. január 18-tól.
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3. melléklet a 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelethez53

Szekszárd Város Díszpolgára dísztárgy leírása
Az egyes díszpolgári címek mellé járó dísztárgyak leírásáról az adományozó határozatban
rendelkezik a Közgyűlés.
Pro Urbe Szekszárd emlékplakett és jelvény leírása
A Pro Urbe Szekszárd emlékplakett Farkas Pál szobrászművész alkotása. Az emlékplaketten
domborműves formában a mesterséges és természetes környezet szoros egysége jelenik meg.
Balfelén levelek, indák szimbolizálják a természet megújulásának folyamatát. Jobb oldalon az
épített környezett jelei, az emberi tevékenység nyomai lelhetők fel. A történelemre, a város
történetére a jellegzetes román szalagfonatos díszítőmotívum utal. Az emlékplakett bal alsó
sarkát 42,5 mm átmérőjű ezüst érem díszíti, amelyen a város címere és a címer körül a Pro
Urbe Szekszárd felirat szerepel.
A Pro Urbe jelvény 22 mm-es ezüst érem, amelyen a város címere és a címer körül a Pro
Urbe Szekszárd felirat szerepel.
“Közjóért” plakett leírása
A “Közjóért” kitüntető díj plakett Szatmári Juhos László szobrászművész alkotása. A plakett
anyaga bronz, magassága 17 cm. A plakett Szekszárd város néhány nevezetes épületét mutatja
a település domborzati viszonyainak ábrázolása mellett, alján “Közjóért” felirat olvasható.
“Szekszárd városért a művészet erejével” plakett leírása
A “Szekszárd városért a művészet erejével” plakett Szatmári Juhos László szobrászművész
alkotása. A plakett anyaga bronz, kör alakú és átmérője 80 mm. Előlapján a kultúra és a
művészet egyes ágazatait szimbolizáló motívumok domborodnak ki. A népművészetet
ábrázolja a jellegzetes páva motívum, a zenét illusztrálja a hegedű és a kotta, a festészetet és a
képzőművészetet jelképezni a kinyújtott tenyérben található két darab ecset és a színház, a
színjátszás motívuma fedezhető fel a két álarcban. A plakett hátoldalán a “SZEKSZÁRD
VÁROSÉRT A MŰVÉSZET EREJÉVEL” felirat található. A felirat alatt az egyes művészeti
csoportban, együttesben kifejtett tevékenység időtartama szerepel.
“Szekszárd javáért” emlékplakett leírása
Az emlékplakett 60 mm átmérőjű, bronzból készült érem. Egyik oldalán felül “SZEKSZÁRD
MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA” körfelirat, középen a város címere
szerepel. Az emlékplakett hátoldalát a “SZEKSZÁRD JAVÁÉRT” felirat, továbbá a
kitüntető díjban részesülő vállalkozás neve és a kitüntetési díj adományozásának évszáma
díszíti.
“Szekszárd Év Rendőre”54 kitűző leírása

53
54

Módosította az 1/2012.(I.18.) szekszárdi ör. 3. § (1) bekezdés. Hatályos 2012. január 18-tól.
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
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A kitűző 22 mm átmérőjű ezüst érem. Közepén Szekszárd Megyei Jogú Város címerének
vésete helyezkedik el. A címer körül A Szekszárd Év Rendőre55 felirat és az adományozás éve
szerepel.
“Szekszárd Év Tűzoltója”56 kitűző leírása
A kitűző 22 mm ezüst érem. Közepén Szekszárd Megyei Jogú Város címerének vésete
helyezkedik el. A címer körül A Szekszárd Év Tűzoltója57 felirat és az adományozás éve
szerepel.

Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
57
Módosította a 13/2013.(III.28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013. március 28-tól.
55
56
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4. melléklet a 20/2005. (X. 3.) önkormányzati rendelethez58
1. “Szekszárd Város Díszpolgára” oklevél és igazolvány
1.1. A díszpolgári oklevél szövege a következő:
“Mi Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése számba véve mindazon
személyeket, akik városunk felvirágoztatásáért, gazdasági, tudományos és kulturális
fejlődéséért kiemelkedőt alkottak, városunk iránt érzett szeretetüknek és jóindulatuknak
cselekvő tanúbizonyságát tették, választottuk eme személyek közül a legkiválóbbat
…………-t akit – érdemesnek találván e cím viselésére – a mai napon a közgyűlés ……
számú határozata alapján Szekszárd város díszpolgárává választottuk. Ennek emlékezetére
nagyrabecsülésünk és szeretetünk jeléül kiadjuk városunk pecsétjével megerősített jelen
oklevelünket.”
1.2. Az igazolvány az oklevél kicsinyített másolata.
1.3. Az oklevelet és az igazolványt a polgármester írja alá, mindkét okmányt a városi pecséttel
kell ellátni.
2. Pro Urbe Szekszárd tanúsítvány
2.1. A tanúsítvány szövege a következő:
“Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése városunk fejlődéséért végzett kimagasló munkája
elismeréseként nagyrabecsülése jeléül ……...részére Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet
adományoz. Kelt, Szekszárd, (dátum).”
A fenti tartalom középre szedetten jelenik meg.
2.2. Az oklevelet a polgármester az oklevél bal oldalán, a jegyző az oklevél jobb oldalán írja
alá. A két aláírás között középen szerepel a város színes címere. Az aláírásoknál nyomtatott
formában a polgármester és a jegyző nevét, tisztségét is meg kell jeleníteni.
3. “Közjóért” oklevél
3.1. Az oklevél szövege a következő:
“Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése Szekszárd városért végzett kiemelkedő
jelentőségű tevékenységének elismeréseként ………….. részére Közjóért kitüntető díjat és a
vele járó emlékplakettet adományozza. Szekszárd, (dátum)”
A fenti tartalom középen szedetten jelenik meg.
3.2. Az oklevelet a polgármester az oklevél bal oldalán, a jegyző az oklevél jobb oldalán írja
alá. A két aláírás között középen szerepel a város színes címere. A címer egy hosszanti ovális
alakban található. Az aláírásoknál nyomtatott formában a polgármester és a jegyző nevét,
tisztségét is meg kell jeleníteni.
58

Módosította a 39/2013.(X.15.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2013. október 15-től.
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4. “Szekszárd városért a művészet erejével” oklevél
4.1. Az oklevél szövege a következő:
“Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése a “SZEKSZÁRD VÁROSÉRT A MŰVÉSZET
EREJÉVEL” elismerő címet adományozza ……… részére Szekszárd városában kifejtett ….
éves művészeti tevékenységéért.”
4.2. Az oklevelet a polgármester az oklevél bal oldalán, a jegyző az oklevél jobb oldalán írja
alá. A két aláírás között közepén szerepel a város színes címere. Az aláírásoknál nyomtatott
formában a polgármester és a jegyző tisztségét is meg kell jeleníteni.
5. “Szekszárd javáért” oklevél
5.1. Az oklevél szövege a következő:
“Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Szekszárd városért végzett
kiemelkedő
jelentőségű
vállalkozói
tevékenysége
elismeréseként
…………….
(székhelye:……) részére nagyvállalkozás/középvállalkozás/kisvállalkozás/mikrovállalkozás
kategóriában a “Szekszárd javáért” kitüntető címet adományozza.
Szekszárd, (dátum)”
A fenti tartalom középre szedetten jelenik meg.
5.2. Az oklevelet a polgármester az oklevél bal oldalán, a jegyző az oklevél jobb oldalán írja
alá. A két aláírás között középen szerepel a város színes címere. Az aláírásoknál nyomtatott
formában a polgármester és a jegyző tisztségét is meg kell jeleníteni.
6. “Szekszárd Év Rendőre” okirat
6.1. Az okirat szövege a következő:
“Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata azon elhatározásától vezérelve, hogy a
bűnügyi és közbiztonsági szakterületen az adott évben kiváló eredményt nyújtó és Szekszárd
Megyei Jogú Város területén kiemelkedő rendőri munkát végző személynek az állampolgárok
érdekében végzett munkáját elismerje, kitüntető cím adományozásáról határozott.
Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.) rendelete alapján …. évben ………. szakterületen
végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként ……………………….. részére a
“SZEKSZÁRD ÉV RENDŐRE” kitüntető címet adományozza. Ezzel egyidejűleg elrendeli az
elismerésben részesített nevének az önkormányzat és a város eseményeit megörökítő
“Aranykönyvbe” történő bejegyzését.
Szekszárd, (dátum)”
A fenti tartalom középre szedetten jelenik meg.
6.2. Az okirat szövege felett középen a város címere található. Az oklevelet a polgármester az
oklevél bal oldalán, a jegyző az oklevél jobb oldalán írja alá. Az aláírásoknál nyomtatott
formában a polgármester és a jegyző tisztségét is meg kell jeleníteni.
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7. “Szekszárd Év Tűzoltója” okirat
7.1. Az okirat szövege a következő:
“Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata azon elhatározásától vezérelve, hogy a
tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés és katasztrófa elhárítás területén az adott évben
kiváló eredményt nyújtó és Szekszárd Megyei Jogú Város területén kiemelkedő tűzoltói
munkát végző személynek az állampolgárok érdekében végzett munkáját elismerje, kitüntető
cím adományozásáról határozott.
Szekszárdi Önkormányzat 20/2005.(X.3.) rendelete alapján …. évben tűzvédelmi területen
végzett kiemelkedő munkájának elismeréseként ……………………….. részére a
“SZEKSZÁRD ÉV TŰZOLTÓJA” kitüntető címet adományozza. Ezzel egyidejűleg elrendeli
az elismerésben részesített nevének az önkormányzat és a város eseményeit megörökítő
“Aranykönyvbe” történő bejegyzését.
Szekszárd, (dátum)”
A fenti tartalom középre szedetten jelenik meg.
7.2. Az okirat szövege felett középen a város címere található. Az oklevelet a polgármester az
oklevél bal oldalán, a jegyző az oklevél jobb oldalán írja alá. Az aláírásoknál nyomtatott
formában a jegyző és a polgármester tisztségét is meg kell jeleníteni.
8. Hirling Ádám oklevél
8.1. Az oklevél szövege a következő:
8.1.1. A rendelet 23. § (1) bek. a) pontja alapján adott kitüntető díj esetén:
“Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ……………. részére
…………….-nál/nél …. éven keresztül végzett kimagasló szakmai munkája elismeréseként
Hirling Ádám kitüntető díjat adományoz.
Szekszárd, (dátum)”
A fenti tartalom középre szedetten jelenik meg. Az oklevelet a polgármester az oklevél bal
oldalán, a jegyző az oklevél jobb oldalán írja alá. A két aláírás között középen szerepel a
város színes címre. Az aláírásoknál nyomtatott formában a polgármester és a jegyző tisztségét
is meg kell jeleníteni.
8.1.2. A rendelet 23. § (1) bek. b) pontja alapján adott kitüntető díj esetén:
“Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ……………. részére
…………….-nál/nél ……… feladat megvalósítása során szerzett jelentős érdemeinek
elismeréseként Hirling Ádám kitüntető díjat adományoz.
Szekszárd, (dátum)”
A fenti tartalom középre szedetten jelenik meg. Az oklevelet a polgármester az oklevél bal
oldalán, a jegyző az oklevél jobb oldalán írja alá. A két aláírás között középen szerepel a
város színes címre. Az aláírásoknál nyomtatott formában a polgármester és a jegyző tisztségét
is meg kell jeleníteni. Megosztva adományozott kitüntető díj esetén az oklevél szövegében a
kitüntetés alapjául szolgáló tevékenységben, együttesen elért eredményben érintett
valamennyi személy nevét, munkacsoport megnevezését fel kell tüntetni, utalva a megosztás
tényére.
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8.1.3. A rendelet 23. § (1) bek. c) pontja alapján adott kitüntető díj esetén:
“Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ……………. részére
…………….-nál/nél eltöltött példaképként szolgáló életpályája elismeréseként Hirling Ádám
kitüntető díjat adományoz.
Szekszárd, (dátum)”
A fenti tartalom középre szedetten jelenik meg. Az oklevelet a polgármester az oklevél bal
oldalán, a jegyző az oklevél jobb oldalán írja alá. A két aláírás között középen szerepel a
város színes címre. Az aláírásoknál nyomtatott formában a polgármester és a jegyző tisztségét
is meg kell jeleníteni.
9. “Szabadságért Szekszárd” kitüntető cím
9.1. Az oklevél szövege a következő:
“SZEKSZÁRD
MEGYEI
JOGÚ
VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
……………………………………………………. RÉSZÉRE AKI PÉLDAÉRTÉKŰ
MAGATARTÁSÁVAL/ EMBERI HELYTÁLLÁSÁVAL/ ELHIVATOTT MŰVÉSZETI
ÉS/ KÖZÉLETI MUNKÁSSÁGÁVAL HITET TETT A NEMZETI SZABADSÁG
ESZMÉJE MELLETT A SZABADSÁGÉRT SZEKSZÁRD KITÜNTETŐ CÍMET
ADOMÁNYOZZA. Kelt, Szekszárd, (dátum).”
A fenti tartalom középre szedetten jelenik meg.
9.2. Az oklevél Schubert Péter grafikus művész alkotása. Az oklevél kerete szürke színű, négy
sarkán fekete színnel rajzolt motívumok helyezkednek el. Az oklevél szövege felett középen a
város címere található. Az oklevelen a „SZABADSÁGÉRT SZEKSZÁRD” felirat vörösbarna
színű. Az oklevelet a polgármester írja alá az oklevél jobb alsó sarkán. Az aláírásnál
nyomtatott formában a polgármester nevét, tisztségét is meg kell jeleníteni. Az oklevél alsó
részét középen az 1956-os forradalom és szabadságharc jelképévé vált lyukas nemzeti zászló
díszíti.

