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Nagymaros Város Önkormányzatának 
12/2004. (V. 25.) rendelete 

 
az önkormányzat kitüntetéseiről, elismerő címeiről és adományozásuk rendjéről1  

 
(a módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) és 16. § (1) bekezdése 
által adott felhatalmazással Nagymaros Város2 Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a 
helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket 
méltó elismerésben részesíthesse,  valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen 
értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé 

 

NAGYMAROS VÁROS DISZPOLGÁRA CÍMET, 

PRO URBE EMLÉKÉRMET, 

NAGYMAROS IFJÚSÁGÁÉRT nevelési-oktatási szakmai díjat, valamint 

NAGYMAROS VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT elismer ő oklevelet 
 

alapít, s ezen elismerések adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét a következő 
rendeletben szabályozza: 

 
NAGYMAROS VÁROS DÍSZPOLGÁRA 

1. § 

A Nagymaros Város Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi 
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével 
mind a településen belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan 
általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá 
példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. 

 
2. § 

A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár. 
 

3. § 

(1) A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi 
azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik. 
(2) A  város díszpolgára: 

a) tanácskozási joggal rész vehet a Képviselő-testület ülésein, 
b) az Önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és a lehetőségek szerint 
ezeken megkülönböztetett hely illeti meg. 

 
4. § 

(1) Díszpolgári cím évente egyszer egy személy részére adományozható. 
(2) Díszpolgári cím egy személy részére csak egy alkalommal adományozható. 
(3) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is 
adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó 
jogosult. 

                                                           
1 A címét megállapította a 2/2010. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. február 1-től. 
2 Pontosította a 2/2010. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. 
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PRO URBE EMLÉKÉREM 

5. § 

Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, 
társadalmi vagy gazdasági3 szervezeteknek, akik vagy amelyek a község fejlesztésében, a 
társadalmi, szociális, kulturális és gazdaági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos 
munkát végeztek és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. 

 
6. § 

 A Pro Urbe Emlékérem mellé díszoklevél jár. 
 

7. § 

(1) Pro Urbe Emlékérem évente legfeljebb kettő adományozható. 
(2) Az emlékérem megosztva is adományozható, 2 fő esetében az együttesen elért 
eredményük alapján, ebben az esetben 2 emlékérem és 2 díszoklevél kerül kiosztásra. 
(3) Csoport esetén 1 emlékérem és 1 díszoklevél jár. 
(4) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is 
adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó 
jogosult. 
 

NAGYMAROS IFJÚSÁGÁÉRT 
nevelési-oktatási szakmai díj 

8. § 

(1) Nagymaros Város Képviselő-testülete a pedagógiai munka elismerésére „Nagymaros 
Ifjúságáért” kitüntetést alapít. 
(2) A kitüntetés adományozásának feltétele: 
      - kimagasló pedagógiai munka 
      - kiemelkedő kezdeményezés, amely a fiatalság életkörülményeiben minőségi változást 

hoz, 
      - gyermekek szeretete, 
      - hozzájárulás ahhoz, hogy Nagymaros fiatalsága hírnevet szerezzen a városnak. 

A kitüntetést elsősorban óvónő, tanító, tanár, orvos, sportvezető, közművelődési dolgozó, 
dajka, technikai dolgozó kaphatja, de minden olyan felnőtt is elnyerheti, aki a legtöbbet 
tett a nagymarosi ifjúságért. 

 
9. § 

A kitüntetéssel külön erre a célra készített emlékplakett4 és díszoklevél jár. 
 

10. § 

(1)  A kitüntetés évente 2 személynek adományozható. 
(2) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is 
adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó 
jogosult. 
 
 
 
 

                                                           
3 Pontosította a 2/2010. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. 
4 Módosította a 2/2010. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. §-a. 
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NAGYMAROS VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT5 

elismerő oklevél 

11. § 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott intézményekben és a Polgármesteri 
Hivatalban végzett kiemelkedő szakmai munka elismerésére „Nagymaros Város 
Közszolgálatáért” elismerő oklevelet alapít. 
(2) Az elismerő oklevelet olyan közalkalmazottak és köztisztviselők kaphatják meg, akik 
legalább 10 éve állnak alkalmazásban a városi önkormányzat által fenntartott intézményben 
(Polgármesteri Hivatalban) és munkájukat elismerésre érdemes színvonalon látják el. 
(3) Az oklevél évente 2 személynek adományozható. 
 

A KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE 

12. §6 

(1) A kitüntetések, elismerések (továbbiakban: elismerések) adományozására augusztus 20-
án, nemzeti ünnepünk alkalmából kerül sor.7 A kitüntetést Nagymaros Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete nevében a Polgármester adja át.8 
(2) Az elismerések adományozására minden év április 30-ig tehetnek javaslatot: 

- polgármester, jegyző 
- képviselők 
- a képviselő-testület bizottságainak tagjai 
- önkormányzati9 intézmény vezetője, nevelőtestületi közösség, 
- nagymarosi egyesületek, szakmai-, civil szervezetek, intézmények. 
- 10 

(3) A javaslatokat az önkormányzat Polgármestere részére kell eljuttatni egy példányban, 
írásban. 
(4) A javaslatnak tartalmaznia kell az elismerésre javasolt személy vagy szervezet nevét, 
címét és a javaslat indoklását is.11 
(5) Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a Képviselő-testület 
a Humánügyi Bizottságot és az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Szavazatszámláló 
Bizottságot jelöli ki.12 
(6) A Képviselő-testület az elismerések odaítéléséről minősített többséggel dönt.13 

 
13. § 

(1) A kitüntetettek nevét, fényképét, rövid életrajzát és az adományozó határozat másolatát 
díszes almanachban kell megörökíteni. A díszes almanach: egy szép kötésű mappa, 
behelyezhető lapokkal. 
(2) A kitüntetettek nevét helyi, megyei/regionális médiában kell közzétenni. 
(3) Az almanach elkészítéséről, valamint az adományozás közzétételéről a jegyző 
gondoskodik. 

 

                                                           
5 Megállapította a 2/2010. (I. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2010. február 1-től. 
6 A 11-14. §-ok számozását módosította a 2/2010. (I. 26.) önkormányzati rendelet 5. §-a. 
7 Megállapította a 2/2010. (I. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2010. február 1-től. 
8 Módosította a 4/2005.(IV. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2005. április 21-től. 
9 Megállapította a 2/2010. (I. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2010. február 1-től. 
10 Hatályon kívül helyezte a 2/2010. (I. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010. 

február 1-től. 
11 A (3)-(4) bekezdést megállapította a 2/2010. (I. 26.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 

2010. február 1-től. 
12 Megállapította a 12/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. június 29-től. 
13 Megállapította a 12/2010. (VI. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2010. június 29-től. 
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AZ ELISMERÉSEK VISSZAVONÁSA 

14. § 

Az önkormányzati kitüntetés, elismerő cím visszavonható attól a személytől, akit a bíróság a 
közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.14 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

15. § 

(1) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről a Polgármesteri Hivatal 
nyilvántartást vezet, gondoskodik a rendeletben foglaltak végrehajtásáról. 
(2) Mindazon személyek, akik a korábbi rendeletek alapján részesültek elismerésben, 
viselhetik a kitüntető címet. 
(3) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a díszpolgári cím, valamint a Pro 
Urbe Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 10/1993.(VII. 14.) 
rendelet, valamint a Nagymaros Ifjúságáért nevelési- oktatási szakmai díj alapításáról és 
adományozásáról szóló 12/1997.(VIII. 14.) rendelet hatályát veszti. E rendelet kihirdetéséről 
– a helyben szokásos módon – a jegyző gondoskodik. 
 
 
 

Edöcsény András s.k. Juhászné dr. Baráth Márta s.k. 
polgármester jegyző 

 
 
Kihirdetési záradék: A rendelet 2004. május 25-én kihirdetésre került.  
Juhászné dr. Baráth Márta s.k. jegyző 
 
 
 
A rendelet – módosításokkal történő – egységes szerkezetbe foglalásáról a 3/2007. (IV. 3.) 
önkormányzati rendelet (SZMSZ) 56. § (6) bekezdése alapján intézkedtem. 
 
Nagymaros, 2010. július 9. 
 

Dr. Horváth Béla 
jegyző 

 

                                                           
14 Megállapította a 2/2010. (I. 26.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2010. február 1-től. 


