
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

17/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület által adományozható szakmai díjakról  és elismerésekről1 

 
Füzesgyarmat város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és 

(1) f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) 

bekezdés a.) pontjában és a 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed mindazon magyar és nem magyar természetes személyekre és 

szervezeteikre, akik Füzesgyarmat városért, a város fejlődéséért az élet különböző területein  

maradandót alkottak,   illetve   a   fenti   célok   eléréséhez   tevékenységükkel hozzájárultak. 

 

I. fejezet 

 

Díjak adományozása, formája 

 

„Füzesgyarmat Város Kiváló Tanára, Tanítója, 

Óvodapedagógusa” díj 

 

2. § 

 

(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 Bizottság10 

bírálja el és dönt a Képviselő-testület elé terjesztendő személyekről. 

(3) Kitüntető díjazás évente (tanár, tanító, óvodapedagógus) egy adható.  

(4)2   

 

"Füzesgyarmat Város Kiváló Köztisztviselője" díj 

 

3. § 
 

(1) Annak a  Füzesgyarmat  Város Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselőnek 
adható, 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) 3  

 

4. §9 

 

(1)  

 

(2)  

(3)  

(4) 4  
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„ Füzesgyarmat Város Kiváló Egészségügyi és Szociális Dolgozója” díj 

 

5.§8 

 

(1) A díj annak a Füzesgyarmat városban 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 Bizottság10 bírálja el és dönt 

a képviselő-testület elé terjesztendő személyről. 

(3) A díj évente egy személy részére adományozható. 
 
(4) 5  

 

„Füzesgyarmat Város Kultúrájáért” díj 

 

6. § 

 

(1) A díj a kultúra és a művészet terén Füzesgyarmat városban kiemelkedő teljesítményt 

nyújtó azon személyek, szervezetek  részére adományozható, akik: 

- muzeális emlékek, történelmi iratok gyűjtésével, őrzésével, tudományos 

feldolgozásával, régészettel foglalkoznak, 

- könyvtári tevékenységben, 

- hagyományőrzés, néprajzkutatás, 

- közművelődés területén tevékenykednek, 

- művészeti tevékenységet folytatnak. 

(2) A díj adományozására beérkező javaslatokat a Szociális és Humánügyek Bizottság10 

bírálja el és dönt a képviselő-testület elé terjesztendő személyekről. 

(3) A kitüntető díjazásban évente egy személy részesíthető. 

(4) 6  

 

 

II. fejezet 

 

Javaslattétel, döntés 

 

7. § 

 

(1) Az elismerésre javaslatot tehet: 

a.) „Füzesgyarmat Város Kiváló Tanára, Tanítója, Óvodapedagógusa” díj esetében 

- az oktatási, nevelési intézmények vezetői, a szakalkalmazotti közösség 

támogató véleményezésével; 

- az önkormányzati képviselő, 

- Füzesgyarmat polgármestere. 

 

b.) „Füzesgyarmat Város Kiváló Köztisztviselője” díj esetében 

- a polgármesteri hivatal jegyzője, 

- polgármesteri hivatal aljegyzője, irodavezetője, a szakmai vezetők véleményének 

kikérésével, 

- önkormányzati képviselő, 

- Füzesgyarmat polgármestere. 

 

c.)9 

 

d.)8 „Füzesgyarmat Város Kiváló Egészségügyi és Szociális Dolgozója” díj esetében 

- intézményi dolgozók esetén az intézmények vezetői, a többcélú kistérségi társulás 

vezetője, 
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- nem intézményi dolgozók esetén a választott vezetők, 

- az önkormányzati képviselő, 

- a város polgármestere 

 

e.) „Füzesgyarmat Város Kultúrájáért” díj esetében 

- az önkormányzati képviselő, 

- a kulturális intézmények vezetője,  

             - a város polgármestere 

 

(2) A  javaslatokat írásban kell benyújtani. A részletes javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott 

személy vagy szervezet pontos adatait, valamint az adományozás alapjául szolgáló 

tevékenység leírását. 

 

(3) A javaslatokat minden év április 15-ig, 2012. évben május 15-ig lehet benyújtani. 

 

(4) Díjazásban csak élő személy részesülhet. 

(5) Díj egy személy vagy közösség életében, tevékenysége során egy alkalommal 

adományozható. 

 

(6) A díjak odaítéléséről a képviselő-testület dönt.  

 

(7) A díjakat a polgármester, vagy az általa megbízott képviselő adja át. 

 

(8) 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. 

 

(9) A díj mértékét 2012. évben nettó 50.000,-Ft/fő összegben állapítja meg, míg 2013-tól 

évente a képviselő-testület a költségvetési rendeletében határozza meg. 

 

(10)7 A szakmai díjak és elismerések átadása a kitüntetett szakmai közössége előtt történjen 

azzal, hogy az átadás időpontjához közelebbi képviselő-testületi ülésen is legyen kihirdetve. 

 

III. fejezet 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

8. § 

 

(1) A díjak adományozását a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

(2) A 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 2012. április 27-én lép hatályba. 
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1  A képviselő-testület a rendeletet 2012. április 26-án  fogadta el, kihirdetésre került 2012. 

április 26-án. 
2-6 Az 5/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
7 Az 5/2013. (V.30.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően kiegészülő 

szöveg. 
8  Módosította a 13/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 
9 Hatályon kívül helyezte a 13/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet 
10Módosította a 12/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelet, hatályos 2016.04.30. napjától 
 

 

 
  Bere Károly          Dr. Blága János 

polgármester                        jegyző 

 

 
Egységes szerkezetbe foglalva 2016.04.28. 


