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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)
döntött arról, hogy augusztus 29-ét Szekszárd Város Napjává nyilvánítja. A közgyűlés felkérte
a Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: hivatal), hogy ennek rendeleti előkészítését a
következő közgyűlésre készítse el, egyúttal, hogy a Szekszárd Büszkesége elismerő cím
részletszabályait a következő közgyűlésre dolgozza ki, és a rendeleti szabályozásával együtt
terjessze a közgyűlés elé. A Közgyűlés ennek megfelelően a márciusi ülésén elfogadta a
Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati
rendeletét.
Az elfogadott rendelet módosítását az teszi szükségessé, hogy két új kitüntető cím
bevezetésére teszek javaslatot. Az egyik az egészségügyért, mellyel az önkormányzat
kifejezné elismerését Szekszárd város közigazgatási területén az egészségügyi ellátásban
tevékenykedő szakemberek iránt. A másik a szociális ellátottakért kitüntető cím, mellyel az
önkormányzat megbecsülését fejezné ki a szociális területen dolgozók iránt. Mindkét
kitüntető cím évente egy alkalommal a város napján, a közgyűlés ünnepi ülésén augusztus
29-én kerülne átadásra.
A két új kitüntető címet a témában jelentős érdemeket elérő, Szekszárdhoz kötődő
személyekről javaslom elnevezni, melyről szóló döntés előkészítéseként felkértük a Tolna
Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület jelenlegi elnökét, Dr. Gesztesi Enikőt, és a
nyugalmazott elnökét, Kaczián Jánost, valamint a Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei
Területi Szervezet elnökét, Dr. Andriska Istvánt a javaslattételre. A beérkezett javaslatok,
javasolt személyek életútjának rövid ismertetésével az előterjesztés mellékletét képezik.
Az egészségügyért kitüntető cím elnevezésére az alábbi javaslatok érkeztek:
a)
b)
c)
d)
e)

Tormay Károly kitüntető cím
Dr. Kelemen Endre kitüntető cím
Babits Mihály kitüntető cím
Dr. Kelemen József kitüntető cím
Dr. Kramolin Gyula kitüntető cím

A szociális ellátottakért kitüntető cím elnevezésére az alábbi javaslatok érkeztek:
a) Dr. Tanárky Árpád kitüntető cím
b) Simontsits Béláné kitüntető cím
c) Triebler Irma kitüntető cím

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 az alábbiakban számolunk be.

2

Társadalmi hatás: A két új kitüntető cím bevezetésével Szekszárd elismerné a városban az
egészségügy, valamint a szociális területen kimagasló eredményeket elért szakemberek
munkáját.
Gazdasági, költségvetési hatás: A két új kitüntető cím bevezetésével pénzjutalom is járna,
így költségvetést érintő hatása is lesz a következő évtől kezdődően.
Környezeti, egészségi hatások: Nem releváns.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A két új kitüntetés átadásának előkészítéseként
az adminisztratív terhek növekedni fognak.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A javasolt jogszabályalkotás ugyan nem kötelező önkormányzati feladat
szabályozását tartalmazza, mindazonáltal az újonnan bevezetni tervezett kitüntetések
szüksége indokolja a jogszabály megalkotását. A jogalkotás elmaradásának kimutatható
következménye nincs.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A szükséges feltételek rendelkezésre állnak.
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
2015. október 1-jén hatályba lépett módosítása során a hatályos rendelet kiegészült azzal,
hogy a rendelet-tervezeteket társadalmi egyeztetésre kell bocsájtani. Mindezen
rendelkezéseknek eleget téve a www.szekszard.hu honlapon hirdetményt tettünk közzé,
melyben tájékoztattuk a lakosságot erről a lehetőségről.
Az előterjesztést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Humán Bizottság és a Szociális és
Egészségügyi Bizottság a Közgyűlés hetében tárgyalja.
Szekszárd, 2016. október 19.

Ács Rezső
polgármester
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Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
közgyűlésének ……./2016. (……) önkormányzati
rendelete a Szekszárd Város Napjának
megállapításáról és a helyi kitüntetések és
elismerő címek alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(tervezet)
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, a Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Humán Bizottság,
Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti
Egyesület, a Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei Területi Szervezet véleményének
kikérésével– a következőket rendeli el:
1. § A Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 11/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő o)-p) ponttal egészül ki:
(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 a közbiztonság javításában vagy az
önkormányzati feladatok megvalósításában nyújtott kimagasló teljesítmény, szakmai
munka, életmű elismerésére a következő kitüntetéseket, elismerő címeket alapítja:)
„o) ……………………………… kitüntető cím;
p) ……………………………….. kitüntető cím.”
2. § Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Szekszárd Év Rendőre, valamint a Szekszárd Év Tűzoltója kitüntető cím viselésére az (1)
bekezdés a) pontjában foglaltakon túl érdemtelenné válik az is, akit a testülettől fegyelmi
úton elbocsátottak. A Hirling Ádám kitüntető díj, az …………………………..kitüntető cím,
valamint a …………………………………………… kitüntető cím viselésére az (1) bekezdés a)
pontjában foglaltakon túl az is érdemtelenné válik, akinek foglalkoztatási jogviszonyát az
abból származó lényeges kötelezettségek szándékos vagy súlyos gondatlansággal történő
megszegése miatt a munkáltatója azonnali hatályú felmentéssel megszünteti.”
3. § Az R. a következő 30/A. §-sal, valamint az azt megelőző 16. alcímmel egészül ki:
16. ………………………… kitüntető cím
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30/A. § (1) A ……………………………… kitüntető cím alapításával Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata kifejezi elismerését Szekszárd város közigazgatási területén az egészségügyi
ellátásban tevékenykedő szakemberek iránt, akik hosszú időn keresztül végzett szakmai
tevékenységük és elkötelezettségük révén kiemelkedő eredményeket értek el az
egészségügyi szakterületen, ezzel hozzájárultak a városi egészségügyi ellátás magas szakmai
színvonalú biztosításához.
(2) A ……………………………….. kitüntető cím adományozására javaslatot tehet bármely
szekszárdi lakóhelyű természetes személy, szekszárdi székhelyű jogi személy, civil szervezet.
(3) A…………………………. 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.
(4) A javaslatokat a polgármester véleményezésre az előkészítő csoporthoz továbbítja.
(5) Az előkészítő csoport tagjai:
a) Tolna Megyei Balassa János Kórház orvos-igazgatója,
b) Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei Területi Szervezet elnöke,
c) Tolna Megyei Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban
Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének képviselője,
d) Egészségügyi Gondnokság vezetője,
e) Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,
f) polgármester,
g) jegyző.
(6) A ………………………..kitüntető cím átadása minden évben a Közgyűlés augusztus 29-i ünnepi
ülésén történik. A kitüntető címet tanúsító okiratot, valamint az azzal járó pénzjutalmat a
polgármester adja át.
(7) A ……………………………………. kitüntető címmel járó pénzjutalom bruttó összege a
költségvetési törvényben megállapított köztisztviselői illetményalap ötszöröse.
4. § Az R. a következő 30/B. §-sal, valamint az azt megelőző 17. alcímmel egészül ki:
17. …………………………………….. kitüntető cím
30/B. § (1) A …………………………………… kitüntető cím alapításával Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata kifejezi elismerését a Szekszárdon szociális szakterületen dolgozók
iránt, akik hosszú időn keresztül végzett szakmai tevékenységük és elkötelezettségük révén
kiemelkedő eredményeket értek el, és munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a
szociális ellátás magas színvonalú biztosításához.
(2) A ………………………………………….. kitüntető cím adományozására javaslatot tehet bármely
szekszárdi lakóhelyű természetes személy, szekszárdi székhelyű jogi személy, civil szervezet.
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(3) A …………………………………. 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.
(4) A javaslatokat a polgármester véleményezésre az előkészítő csoporthoz továbbítja.
(5) Az előkészítő csoport tagjai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Szekszárd Megyei Jogú Város Szociális Központ vezetője,
Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ vezetője,
Szekszárdi Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője,
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,
Humánszolgáltatási Igazgatóság vezetője,
Tolna Megyei Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban
Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének képviselője,
g) polgármester,
h) jegyző.
(6) A …………………………………….. kitüntető cím átadására minden évben augusztus 29-én a
Közgyűlés ünnepi ülésén kerül sor. A kitüntető címet tanúsító okiratot, valamint az azzal járó
pénzjutalmat a polgármester adja át.
(7) A …………………………………… kitüntető címmel járó pénzjutalom bruttó összege a
költségvetési törvényben megállapított köztisztviselői illetményalap ötszöröse.
5. § Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
6. § Az R. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

Dr. Molnár Kata
jegyző
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1. melléklet a ……./2016. (…..) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 11/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez
Űrlap
Pro Urbe Szekszárd emlékplakett/ Közjóért kitüntető díj/ Szekszárd Év Rendőre kitüntető cím/
Szekszárd Év Tűzoltója/ ………………………………………. kitüntető cím/ …………………………………..
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/ “Szekszárd Év Rendőre” kitüntető cím
d/ “Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető cím
e/ „…………………………………………..” kitüntető cím
f/ „………………………………………………..” 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.”
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2. melléklet a …../2016. (……) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 11/2016. (III.31.) önkormányzati rendelethez
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.
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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.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016.(…..) önkormányzati
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.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közgyűlésének …/2016.(….) önkormányzati
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) bekezdés 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) bekezdés 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
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kitüntetés alapjául szolgáló tevékenységben, együttesen elért eredményben érintett
valamennyi személy nevét, munkacsoport megnevezését fel kell tüntetni, utalva a megosztás
tényére.
8.1.3. A rendelet 23. § (1) bekezdés 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.
10. Mészöly Miklós emlékplakett
10.1.

Az oklevél szövege a következő:

„SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE MÉSZÖLY MIKLÓS EMLÉKPLAKETTET
ADOMÁNYOZ ……………………………………………………………………………RÉSZÉRE MÉSZÖLY MIKLÓS
ÉLETMŰVÉNEK GONDOZÁSA ÉS SZEKSZÁRD IRÁNTI NEMES GESZTUSAI ELISMERÉSÉÜL.”
11. ….. Kitüntető cím
11.1. “Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ……………. részére
Szekszárd városban az egészségügyi ellátás területén végzett kimagasló szakmai munkája és
elkötelezettsége elismeréseként/ az egészségügyi ellátás területén nyújtott példaképként
szolgáló életpályája elismeréseként ………. kitüntető címet adományoz.
Szekszárd, (dátum)”
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11.2. 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.
12. ….. Kitüntető cím
12.1. “Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ……………. részére
Szekszárd városban a szociális ellátás területén végzett kimagasló szakmai munkája és
elkötelezettsége elismeréseként/ a szociális ellátás területén nyújtott példaképként szolgáló
életpályája elismeréseként ………. kitüntető címet adományoz.
Szekszárd, (dátum)”
12.2. 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.
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