
Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület által adományozható kitüntető címek, valamint díjak és elismerések 
adományozásának rendjéről 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott származékos jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország 
címerének és zászlajának használatáról valamint az állami kitüntetésekről szóló törvényben 
kapott felhatalmazás alapján valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a település szempontjából 
kiemelkedő személyek díjazásáról az alábbiakat rendeli el. 

 
Általános rendelkezések 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed mindazon magyar természetes személyekre és szervezeteikre, akik 
Füzesgyarmat városért, a város fejlődéséért az élet különböző területein maradandót alkottak, 
illetve a fenti célok eléréséhez tevékenységükkel hozzájárultak. 

 
Füzesgyarmat Város Díszpolgára 

 
2. § 

 
(1) A Képviselő-testület azoknak a személyeknek az elismerésére, akik Füzesgyarmat város 
érdekében hosszú időn át végzett tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek 
"FÜZESGYARMAT VÁROS DÍSZPOLGÁRA" címet alapít. Díszpolgári cím 
adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető akkor, ha életében az adományozás 
feltételeinek megfelelt. 
(2) A díszpolgári cím adományozására - indoklással - javaslatot tehet: 
          a) polgármester, 
          b) alpolgármester, 
          c) bármely bizottság, 
          d) települési képviselő. 
(3) A javaslatokat legkésőbb adott év június 15-ig kell a polgármesternél előterjeszteni, aki azt 
a soron következő képviselő-testületi ülésen előterjeszti. 
(4) A díszpolgári cím adományozására ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül sor. 
(5) A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester díszpolgári 
oklevelet és emlékplakettet ad át. 
(6) A díszpolgári oklevél tartalmazza: 

a) Füzesgyarmat város címerét, 
b) az adományozó megjelölését, 
c) a testületi határozat számát, 
d) az adományozott nevét, 
e) az adományozás indokát, 
f) a polgármester és a jegyző aláírását, valamint az önkormányzat bélyegzőlenyomatát. 

(7) A kitüntetés kör alakú érem, melynek közepén Füzesgyarmat település hagyományos 
jelképe, a mocsárban a nádas és a fűzfa között, egy lábon álló gólya képe helyezkedik el. Az 
érem felső részén ívelten FÜZESGYARMAT, alsó részén ívelten DÍSZPOLGÁRA felirat 
látható.  



(8) A kitüntetés díszdobozban van elhelyezve és adományozását oklevél tanúsítja, melyet a 
polgármester, és a jegyző ír alá. 
(9) A kitüntetéssel pénzjutalom adható, melynek összegét a képviselő-testület határozza meg.  
(10) A díszpolgári címnek elhunyt személy részére történő adományozásakor a díszpolgári 
oklevelet a polgármesteri hivatal tanácskozótermében kell elhelyezni. Az emlékplakett az 
adományozott házastársának, vagy gyermekeinek adható át. 
(11) A díszpolgári címet elnyert személy a város tiszteletét és megbecsülését élvezi. 

a) a város által rendezett hivatalos ünnepségekre, fenntartott hely biztosításával, 
meghívást nyer,  
b) Elhalálozásakor - családja kívánságára - ingyenes díszsírhely illeti meg. 

(12) Fenti megtisztelő jogok gyakorlásának biztosításáért a polgármester a felelős. 
(13) A díszpolgár nevét, fényképét és a díszpolgári oklevél adatait "Füzesgyarmat 
Díszpolgárainak Könyvébe" kell bejegyezni, illetve elhelyezni. A bejegyzést a polgármester és 
a jegyző írja alá. Füzesgyarmat díszpolgárainak könyvét a jegyző őrzi. 
(14) A díszpolgárság adományozásával kapcsolatos ügykezelési teendőket a jegyző végzi. 
(15) A díszpolgári címet a képviselő-testület - a 2. § (2) bekezdésében felsoroltak javaslatára 
- visszavonhatja attól, aki azzal járó megbecsülésre méltatlanná válik. Visszavonás esetén a 
díszpolgár nevét törölni kell a Füzesgyarmat díszpolgárai könyvből. A visszavonás tényét 
közölni kell az érdekelt személlyel, illetve az elhunyt volt díszpolgár családjával. A visszavonás 
kimondásával a volt díszpolgárt, valamint az elhunyt volt díszpolgár hozzátartozóit fel kell 
hívni az emlékplakett és az oklevél Önkormányzat részére való visszaadásra.  
 

Pro Urbe kitüntetés 
3. § 

 
(1) A Képviselő-testület azon személyek és kollektívák elismerésére, akik a város gazdasági, 
társadalmi, kulturális, sport életének fejlődése területén, valamint a lakosság érdekében 
hosszabb időn át végzett tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek "PRO URBE" 
kitüntetést alapítja.  Pro urbe kitüntetés adományozásával elhunyt személy emléke is 
megtisztelhető akkor, ha életében az adományozás feltételeinek megfelelt. 
(2) Az adományozásnál különösen az alábbi tevékenységeket kell figyelembe venni: 

a) város fejlődését szolgáló, hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenység, 
b) a különböző szakterületeken, vagy társadalmi munkában a város érdekében végzett 
kimagasló teljesítmény, 
c) A várost gazdagító művészeti, városépítési és rendezési kiemelkedő munka. 

(3) A kitüntetés kör alakú érem, melynek közepén Füzesgyarmat település hagyományos 
jelképe, a mocsárban a nádas és a fűzfa között, egy lábon álló gólya képe helyezkedik el. Az 
érem felső részén ívelten FÜZESGYARMAT, alsó részén ívelten PRO URBE felirat látható. 
A kitüntetés díszdobozban van elhelyezve, és adományozását oklevél tanúsítja, melyet a 
polgármester és a jegyző ír alá. 
(4) A Pro Urbe oklevél tartalmazza: 

a) Füzesgyarmat Város címerét,  
b) az adományozó megjelölését, 
c) a testületi határozat számát, 
d) az adományozott nevét, 
e) az adományozás indokát, 
f) a polgármester és a jegyző aláírását, valamint az önkormányzat bélyegzőlenyomatát. 

(5) A kitüntetéssel pénzjutalom adható, amelynek összegét esetileg a képviselő-testület 
határozza meg. 
(7) A kitüntetés évenként 3 nemzeti ünnepünk (március 15., augusztus 20., október 23.) 
alkalmából ünnepenként legfeljebb 2 személy részére adományozható. 



(8) A pro urbe kitüntetés elhunyt személy részére történő adományozásakor az oklevél, az 
emlékplakett, valamint a pénzjutalom az adományozott házastársának, vagy gyermekeinek 
adható át. 
(9) A "Pro Urbe" kitüntetés adományozására a 2. § (2) bekezdésébe meghatározottakon kívül 
javaslatot tehetnek a gazdálkodó szervek és a társadalmi szervek vezetői. 
(10) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt 

a) személyi adatait, illetve pontos megjelölését 
b) az adományozás alapjául szolgáló tevékenység, vagy alkotás ismertetését, méltatását. 

(11) A javaslatokat az adományozásra javasolt ünnepnap feltüntetésével, évente január 31-ig 
kell benyújtani a polgármesternek, melyet a következő képviselő-testületi ülésen a polgármester 
terjeszt elő. Különleges alkalomból, indokolt esetben a benyújtási határidőtől el lehet térni. A 
pro urbe kitüntetés átadására ünnepélyes keretek között kerül sor. 
(12) A kitüntetésekről az erre a célra rendszeresített díszalbumban nyilvántartást kell vezetni. 
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kitüntetett nevét, lakcímét, az adományozás alapjául 
szolgáló tevékenység pontos megjelölését és az adományozás időpontját. A díszalbumban a 
kitüntetett hozzájárulásával, fényképe is elhelyezhető. 
(13) A Pro Urbe címet a képviselő-testület - a 2. § (2) bekezdésében felsoroltak javaslatára - 
visszavonhatja attól, aki azzal járó megbecsülésre méltatlanná válik. Visszavonás esetén 
díszpolgári cím visszavonására vonatkozó eljárás szabályokat kell alkalmazni.  
 

Az év vállalkozása díj 
4. § 

 
(1) Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település gazdasági 
életének vállalkozásai körében elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott 
kiemelkedő munkavégzés elismerésére „AZ ÉV VÁLLALKOZÁSA DÍJ”-at alapít. 
(2) AZ ÉV VÁLLALKOZÁSA DÍJ (továbbiakban: Díj) adományozható azoknak a  
köztartozással nem  rendelkező egyéni vállalkozóknak, társas vállalkozások személyesen 
közreműködő tulajdonosainak, illetve vezető tisztségviselőinek, akik olyan modern vagy 
hagyományos ipari, kereskedelmi, szolgáltatási tevékenységet folytatnak, amely a város 
gazdasági életében, a munkahelyteremtésben, a helyi adózásban, a lakosság ellátásában tartósan 
kiemelkedőnek és színvonalasnak minősül, illetve jelentős eredményeket értek el a város 
fejlődését, szolgáltatásainak bővítését célzó vállalkozási tevékenységeikkel. 
(3) A Díj évente 2 vállalkozás számára adományozható. 
(4) A díjhoz díszoklevél jár. A díszoklevél tartalmazza: 

a) Füzesgyarmat Város címerét,  
b) az adományozó megjelölését, 
c) a testületi határozat számát, 
d) az adományozott nevét, 
e) az adományozás indokát, 
f) a polgármester és a jegyző aláírását, valamint az önkormányzat bélyegzőlenyomatát. 

(5) A Díjhoz a díszoklevél mellé a város címerét ábrázoló kör alakú bronzplakett jár. A 
bronzplakett átmérője 10 cm. A plakett egyik oldalán a díjban részesülő személy neve 
gravírozással, a másik oldal a település címerét tartalmazza. 
(6) A Díj adományozására írásban javaslatot tehetnek minden év december 31-ig a helyi 
önkormányzat szervei, a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó 
szervezetek és egyéni vállalkozók, a településen működő társadalmi szervezetek, valamint a 
településen állandó lakcímmel rendelkező nagykorú magánszemélyek. A javaslatokat postai 
úton vagy személyesen a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalba (továbbiakban: Hivatal), a 
Polgármester nevére címezve kell eljuttatni.  



(7) Az adományozásról a Képviselő-testület dönt a Településfejlesztési, Közbeszerzési és 
Turisztikai Bizottság sorrendi javaslata alapján. A díjra jelöltekről szóló javaslatokat a Jegyző 
terjeszti a képviselő-testület elé. 
(8) A díj átadása minden év februárjában nyilvános ünnepségen kerül sor. 
(9) A díjat a Polgármester adja át. 
(10) A díjazottak nevét, rövid bemutatását/életrajzát és az adományozó határozatot 
nyilvánosságra kell hozni a helyi médiában és a város honlapján. 
(11) A díjat vissza kell vonni attól, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. 
(12) A díj visszavonásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt. 
(13) A díj adományozásával kapcsolatos költségeket az önkormányzat költségvetésében kell 
biztosítani. 
 

Vállalkozói Életműdíj 
5. § 

 
(1) „Vállalkozói Életműdíj”-at adományoz a Képviselő-testület annak a Füzesgyarmat Város 
Önkormányzata illetékességi területén működő vállalkozásnak, illetve vállalkozónak, aki 
hosszú távú, települési szempontból jelentős vállalkozói tevékenységet látott el. A díj 
adományozása során a Képviselő-testület figyelembe veszi a vállalkozás által foglalkoztatott 
személyek mindenkori számát, a vállalkozás által ellátott feladat közfeladathoz kötődő jellegét, 
a vállalkozás térségi szempontból való meghatározó jellegét. A Képviselő-testület a jelen 
szakasz szerinti szempontokon túl, mérlegelés alapján további szempontokat is figyelembe 
vehet. 
(2) A Vállalkozói Életműdíj adományozására, visszavonására, illetve a további eljárási 
szabályokra, az”Év Vállalkozása” díj szabályait kell alkalmazni.  
 

„Füzesgyarmat Város Kiváló Tanára, Tanítója, Óvodapedagógusa” díj 
6. § 

 
(1) A díj annak a személynek adható, aki legalább 10 éve a városban működő nevelési-oktatási 
intézményben tevékenykedik és hosszabb időszak alatt kiemelkedő munkásságot folytat. 
(2) A díj adományozására beérkező javaslatokat a Szociális és Humánügyek Bizottság 
bírálja el és dönt a Képviselő-testület elé terjesztendő személyekről. 
(3) Kitüntető díjazás évente egy adható.  
(4) Az elismerésre javaslatot tehet az oktatási, nevelési intézmények vezetői, a szakalkalmazotti 
közösség támogató véleményezésével; 

a) az önkormányzati képviselő, 
b) Füzesgyarmat polgármestere. 

(5) A javaslatokat írásban kell benyújtani. A részletes javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott 
személy vagy szervezet pontos adatait, valamint az adományozás alapjául szolgáló tevékenység 
leírását. 
(6) A javaslatokat minden év április 15-ig lehet benyújtani. 
(7) Díj egy személy vagy közösség életében, tevékenysége során egy alkalommal 
adományozható. 
(8) A díj odaítéléséről a képviselő-testület dönt.  
(9) A díjat a polgármester, vagy az általa megbízott képviselő adja át. 
(10) Az elismerés formája díszoklevél, amellyel díjazás jár. A díszoklevél tartalmazza: 

     a) Füzesgyarmat város címerét, 
     b) az adományozó megjelölését, 
     c) a testületi határozat számát, 



     d) az adományozott nevét, 
     e) az adományozás indokát, 
     f) a polgármester és a jegyző aláírását, valamint az önkormányzat bélyegzőlenyomatát. 

(11) A díjhoz kapcsolódó pénzbeli elismerés összeg nettó 50.000,-Ft.  
(12) A szakmai díj átadása a kitüntetett szakmai közössége előtt történik azzal, hogy az átadás 
időpontjától számított soron következő képviselő-testületi ülésen is ki kell hirdetni a díjazás 
tényét.  

"Füzesgyarmat Város Kiváló Köztisztviselője" díj 
7. § 

 
(1) Füzesgyarmat Város Kiváló Köztisztviselője díj nyújtható annak a Füzesgyarmati 
Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőnek, aki a közigazgatás területén legalább 10 
éve kiemelkedő elméleti és gyakorlati munkájával hozzájárult az önkormányzati feladatok 
színvonalas ellátásához. 
(2) A díjazásra irányuló javaslatokat a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság bírálja el és 
dönt a képviselő-testület elé terjesztendő személyekről. 
(3) A kitüntető díjazásban évente egy személy részesíthető. 
(4) Az elismerésre javaslatot tehet: 

a) a polgármesteri hivatal jegyzője, 
b) polgármesteri hivatal aljegyzője, irodavezetője, a szakmai vezetők véleményének 
kikérésével, 
c) önkormányzati képviselő, 
d) Füzesgyarmat polgármestere. 

(5) A javaslatokat írásban kell benyújtani. A részletes javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott 
személy pontos adatait, valamint az adományozás alapjául szolgáló tevékenység leírását. 
(6) A javaslatokat minden év április 15-ig lehet benyújtani. 
(7) Díj egy személy életében egy alkalommal adományozható. 
(8) A díj odaítéléséről a képviselő-testület dönt.  
(9) A díjat a polgármester, vagy az általa megbízott képviselő adja át. 
(10) Az elismerés formája díszoklevél, amellyel díjazás jár. A díszoklevél tartalmazza: 

     a) Füzesgyarmat város címerét, 
     b) az adományozó megjelölését, 
     c) a testületi határozat számát, 
     d) az adományozott nevét, 
     e) az adományozás indokát, 
     f) a polgármester és a jegyző aláírását, valamint az önkormányzat 
bélyegzőlenyomatát. 

(11)  A díjhoz kapcsolódó pénzbeli juttatás összege nettó 50.000,-Ft/fő. 
(12) A szakmai díj átadása a kitüntetett szakmai közössége előtt történjen azzal, hogy az 
átadás időpontjához közelebbi képviselő-testületi ülésen is legyen kihirdetve. 
 

„ Füzesgyarmat Város Kiváló Egészségügyi és Szociális Dolgozója” díj 
8.§ 

 
(1) A díj annak a Képviselő-testület szervénél működő intézményekben szociális vagy 
egészségügyi feladatot ellátó dolgozónak, valamint annak a magánszemélyeknek adható, aki 
legalább 10 éve a városban tevékenykedik és hosszabb időszak alatt kiemelkedő szociális vagy 
egészségügyi munkásságot folytat. 
(2) A díjazásra irányuló javaslatokat a Szociális és Humánügyek Bizottság bírálja el és dönt a 
képviselő-testület elé terjesztendő személyről. 



(3) A díj évente egy fő szociális és egy fő egészségügyi dolgozónak adományozható. 
(4) A jelen § szerinti elismerésre javaslatot tehet: 

a) intézményi dolgozók esetén az intézmények vezetői, 
b) az önkormányzati képviselő, 
c) a polgármester. 

(5) A javaslatokat írásban kell benyújtani. A részletes javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott 
személy pontos adatait, valamint az adományozás alapjául szolgáló tevékenység leírását. 
(6) A javaslatokat minden év április 15-ig lehet benyújtani. 
(7) Díj egy személy életében egy alkalommal adományozható. 
(8) A díj odaítéléséről a képviselő-testület dönt.  
(9) A díjat a polgármester, vagy az általa megbízott képviselő adja át. 
(10) Az elismerés formája díszoklevél, amellyel díjazás jár. A díszoklevél tartalmazza: 

     a) Füzesgyarmat város címerét, 
     b) az adományozó megjelölését, 
     c) a testületi határozat számát, 
     d) az adományozott nevét, 
     e) az adományozás indokát, 
     f) a polgármester és a jegyző aláírását, valamint az önkormányzat 
bélyegzőlenyomatát. 

(11)  A díjhoz kapcsolódó pénzbeli juttatás összege nettó 50.000,-Ft/fő. 
(12) A szakmai díj átadása a kitüntetett szakmai közössége előtt kerül átadásra, és az átadást 
követő képviselő-testületi ülésen kihirdetésre kerül.  

 
„Füzesgyarmat Város Kultúrájáért” díj 

9. § 
 

(1) A díj a kultúra és a művészet terén Füzesgyarmat városban kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó azon személyek, szervezetek részére adományozható, akik 
a) muzeális emlékek, történelmi iratok gyűjtésével, őrzésével, tudományos feldolgozásával, 
régészettel foglalkoznak, 
b) könyvtári tevékenységben, 
c) hagyományőrzés, néprajzkutatás, 
d) közművelődés területén tevékenykednek, vagy 
e) művészeti tevékenységet folytatnak. 
(2) A díj adományozására beérkező javaslatokat a Szociális és Humánügyek Bizottság 
bírálja el és dönt a képviselő-testület elé terjesztendő személyekről. 
(3) A kitüntető díjazásban évente egy személy részesíthető. 
(4) Az elismerésre javaslatot tehet: 

a) az önkormányzati képviselő, 
b) a kulturális és közművelődési intézmények vezetői,  
c) a polgármester.  

(5) A javaslatokat írásban kell benyújtani. A részletes javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott 
személy adatait, valamint az adományozás alapjául szolgáló tevékenység leírását. 
(6) A javaslatokat minden év április 15-ig lehet benyújtani. 
(7) Díj egy személy életében egy alkalommal adományozható. 
(8) A díj odaítéléséről a képviselő-testület dönt.  
(9) A díjat a polgármester, vagy az általa megbízott képviselő adja át. 
(10) Az elismerés formája díszoklevél, amellyel díjazás jár. A díszoklevél tartalmazza: 
     a) Füzesgyarmat város címerét, 
     b) az adományozó megjelölését, 



     c) a testületi határozat számát, 
     d) az adományozott nevét, 
     e) az adományozás indokát, 
     f) a polgármester és a jegyző aláírását, valamint az önkormányzat bélyegzőlenyomatát. 
(11)  A díjhoz kapcsolódó pénzbeli juttatás összege nettó 50.000,-Ft/fő. 
(12) A szakmai díj átadása a kitüntetett szakmai közössége előtt kerül átadásra, és az átadást 
követő képviselő-testületi ülésen kihirdetésre kerül.  
 

Vegyes és záró rendelkezések 
10. § 

 
(1) A díjak adományozását a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
(2) A szakmai díjakról a jegyző a képviselő-testület határozatai alapján nyilvántartást 
vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kitüntető díjazás megnevezését a kitüntetettek 
nevét, lakcímét, az adományozás alapjául szolgáló tevékenységet és az adományozó határozat 
számát és keltét. 
(3) Ez a rendelet 2019. július 1-én lép hatályba. 
(4) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a díszpolgári cím, valamint a „Pro Urbe” 
kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló 3/1992.(IV.9.) önkormányzati rendelet, az Év 
Vállalkozása Díj alapításáról és adományozásáról szóló 23/2014. (XII. 18.) önkormányzati 
rendelet, valamint a képviselő-testület által adományozható szakmai díjakról és elismerésekről 
szóló 17/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet. 
 
Füzesgyarmat, 2019. március 28.  
 
 

Bere Károly Dr. Blága János 
polgármester jegyző 

 


