Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint az állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) i) pontjában
biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Alapító) a város
általános fejlődése, hagyományainak megőrzése, várospolitikai, gazdasági, tudományos,
kulturális (művészeti), sport vagy szakmai területen kifejtett tevékenység elismeréseként az
alábbi városi kitüntetéseket, díjakat, címeket alapítja:
a) „Heves Város Díszpolgára” cím,
b) „Pro Urbe Heves” díj,
c) „Heves Város Közszolgálatáért” díj,
d) „Heves Város Tehetséges Tanulója” emlékérem
e) „Heves Város Sportjáért” emlékérem
„Heves Város Díszpolgára”
2. § (1) „Heves Város Díszpolgára” cím (továbbiakban: díszpolgári cím) adományozható
annak, aki Heves város általános fejlődéséért, lakosai életkörülményeinek javításáért
közvetlenül vagy közvetve kifejtett várospolitikai, gazdasági, tudományos, kulturális,
művészeti vagy sport tevékenységével vagy maradandó alkotásával a várost szolgálja, vagy
szolgálta, a város nemzetközi tekintélyét, jó hírnevét erősíti vagy erősítette.
(2) A díszpolgári cím magyar-, vagy külföldi állampolgárnak és posztumusz is
adományozható.
(3) A díszpolgári címből évenként egy adományozható.
(4) A díszpolgári címmel oklevél, díszpolgárságot jelképező díszlánc és pénzjutalom jár.
(5) A díszpolgárságot jelképező művészi alkotású díszlánc 10 mm széles és 20 mm hosszú
láncszemekből álló, 80 cm hosszúságú, bronzból készült lánc, amelyen egy 3 mm vastagságú,
6 cm átmérőjű medál található. A medál egyik oldalára a város címere, másik oldalára az
adományozás éve kerül bevésésre.
(6) A pénzjutalom összege Magyarország költségvetésében – az adományozás évére megállapított köztisztviselői illetményalap nyolcszorosa, ezer forintra kerekítve.
(7) A díszpolgári cím odaítélésére a képviselő-testület tagjai, állandó bizottságai, a városban
működő nyilvántartásba vett egyesület, társadalmi szervezet, alapítványi kuratórium, egyházi
tanács, gazdálkodó szervezet, költségvetési szerv vezetője tehet javaslatot, melyet részletes
indokolással az átadás évének május 31. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.
(8) A díszpolgári cím posztumusz adományozása esetén, az oklevélen fel kell tüntetni ennek
tényét. A címmel járó díszláncot és pénzjutalmat az elhunyt özvegyének, ennek hiányában a
kitüntetett gyermekeinek kell átadni.
1

(9) A díszpolgári címmel kitüntetett személyt
a) tanácskozási joggal meg kell hívni a képviselő-testület üléseire,
b) a város által rendezett hivatalos ünnepségekre, számára fenntartott hely biztosításával meg
kell hívni,
c) az önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet jelölni,
d) elhalálozása esetén ingyenes díszsírhely illeti meg.
„Pro Urbe Heves”
3. § (1) „Pro Urbe Heves” díj adományozható annak a természetes személynek, jogi
személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, aki, vagy amely a város
gazdasági életében, a városfejlesztésben, a város közéletében, a tudomány, a művészetek
területén, az egészségügy, oktatás, nevelés, sport területén kiemelkedő, eredményes munkát
végzett.
(2) A „Pro Urbe Heves” díjból évente egy adományozható.
(3) A „Pro Urbe Heves” díjjal oklevél, művészi alkotású kisplasztika és pénzjutalom jár.
(4) A díjjal járó kisplasztika bronzból készült 10 cm átmérőjű, 5 mm vastagságú plakett,
melynek egyik oldalára a „Pro Urbe Heves” felirat, másik oldalára az adományozás éve kerül
bevésésre.
(5) A pénzjutalom összege Magyarország költségvetésében – az adományozás évére megállapított köztisztviselői illetményalap hatszorosa, ezer forintra kerekítve.
(6) A díj odaítélésére a képviselő-testület tagjai, állandó bizottságai, a városban működő
nyilvántartásba vett egyesület, társadalmi szervezet, alapítványi kuratórium, egyházi tanács,
gazdálkodó szervezet, költségvetési szerv vezetője tehet javaslatot, melyet részletes
indokolással az átadás évének május 31. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.
„Heves Város Közszolgálatáért”
4. § (1) „Heves Város Közszolgálatáért” díj adományozható annak a tartósan, legalább 10
éven át a város közszolgáltatási tevékenységének magas színvonalú ellátásához hozzájáruló
személynek
a) aki a nevelés, oktatás területén kiemelkedő vagy tartósan magasan színvonalú
tevékenységet végző pedagógus vagy más szakember,
b) aki az egészségügy területén kiemelkedő vagy tartósan magas színvonalú tevékenységet
végző orvos, vagy más szakember,
c) aki a szociális gondoskodás területén kiemelkedő vagy tartósan magas színvonalú
tevékenységet végző szakember,
d) aki a gyermekjólét és gyermekvédelem területén kiemelkedő vagy tartósan magas
színvonalú tevékenységet végző szakember,
e) aki a közművelődés területén kiemelkedő vagy tartósan magas színvonalú tevékenységet
végző közművelődési szakember, könyvtáros, más szakember,
f) a közszolgálat területén kiemelkedő vagy tartósan magas színvonalú tevékenységet végző, a
Hevesi Közös Önkormányzati Hivatalnál, vagy annak jogelődjénél a Polgármesteri
Hivatalnál, illetve a Heves Megyei Kormányhivatal Hevesi Járási Hivatalánál közszolgálati

jogviszonyban álló
munkavállalónak,1

köztisztviselőnek,

kormánytisztviselőknek,

állami

tisztviselőnek,

g) a hevesi szolgálatot teljesítő tűzoltónak, aki kiválóan teljesíti feladatát vagy az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tűzeseteknél kiemelkedő helytállást tanúsít,
h) a hevesi szolgálati helyen szolgálatot teljesítő rendőrnek, aki kiválóan teljesíti feladatát.
(2) 2Évente egy-egy díj adományozható:
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakterületen belül
aa) az óvodai nevelés szakterületén,
ab) az alsó fokú oktatás szakterületén,
ac) a középfokú oktatás szakterületén,
b) az (1) bekezdés b) – h) pontjaiban meghatározott szakterületenként.
(3) A „Heves Város Közszolgálatáért” díjjal oklevél és pénzjutalom jár.
(4) A pénzjutalom összege Magyarország költségvetésében – az adományozás évére megállapított köztisztviselői illetményalap négyszerese, ezer forintra kerekítve.
(5) A díj odaítélésére a képviselő-testület tagjai, állandó bizottságai, költségvetési szerv
vezetője, szakmai és érdekképviseleti szervek, a városban működő nyilvántartásba vett
egyesület, társadalmi szervezet tehet javaslatot, melyet részletes indokolással az átadás
évének május 31. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.
„Heves Város Tehetséges Tanulója”
5. § (1) ”Heves Város Tehetséges Tanulója” emlékérem adományozható annak a hevesi
lakóhellyel rendelkező vagy a város területén működő nevelési-oktatási intézménybe járó,
általános és középiskolás tanulónak, aki országos tanulmányi versenyen 1-10. helyezést ér el
az adományozás, ill. az azt megelőző évben.
(2) Az emlékérem évente egy általános iskolai alsós, egy általános iskolai felsős és egy
középiskolás tanulónak adományozható.
(3) A kitüntetéssel oklevél és művészi alkotású emlékérem jár.
(4) Az emlékérem bronzból készült 10 cm átmérőjű, 5 mm vastagságú plakett, melynek egyik
oldalára a „Heves Város Tehetségek Tanulója” felirat, másik oldalára az adományozás éve
kerül bevésésre.
(5) Az emlékérem odaítélésére a képviselő-testület tagjai, állandó bizottságai, a Hevesi
Tehetséges Gyermekekért Közalapítvány Kuratóriuma – a hozzá benyújtott iskolai
felterjesztések alapján - tehet javaslatot, melyet részletes indokolással az átadás évének május
31. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.
„Heves Város Sportjáért”
6. § (1) „Heves Város Sportjáért” emlékérem adományozható azoknak a Heves színeiben
sportoló személyeknek, akik sportteljesítményükkel a város hírnevének öregbítéséhez, illetve
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kiemelkedő, a sport területén kifejtett tevékenységükkel a város sportjának fejlesztéséhez
hozzájárultak.
(2) A ”Heves Város Sportjáért” emlékérem évente négy személy számára adományozható:
a) Egy egyéni, vagy csapat, vagy páros versenyszámban sportolónak, aki
aa) részt vett olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon, vagy
ab) korosztályában egyéni sportágban országos válogatott, vagy országos 1-3 helyezett,
vagy
ac) csapatsportágban a nemzeti bajnokság I.-II. osztályában sportol és válogatott, vagy
országos 1-3. helyezett csapat, vagy csapat tagja, vagy
ad) diákolimpia alapsportágaiban egyéniben, vagy csapatban országos 1-3. helyezett.
b) Egy edzőnek, aki
ba) világversenyekre versenyzőket eredményesen felkészített, vagy
bb) több éven keresztül olyan kiemelkedő versenyzőket nevelt, akik válogatottak, vagy
országos 1-3. helyezettek, vagy a nemzeti bajnokság I.-II. osztályában játszanak.
c) Egy sportvezetőnek/testnevelő tanárnak, aki Hevesen meghonosított és olyan szintre emelt
sportágat, hogy ezzel országos hírnevet szerzett.
d) Egy személynek, aki
da) Heves sportlétesítményeinek az építésében, működtetésében, fenntartásában
kezdeményező, vagy végrehajtó volt, s e tevékenysége eredményeként jelentős mértékben
javultak egy-egy sportág működésének feltételei, vagy
db) aki valamely sportág eredményes működtetéséhez többéves munkájával hozzájárult,
vagy anyagilag is jelentős mértékben támogatta.
(3) A kitüntetéssel oklevél és művészi alkotású emlékérem jár.
(4) Az emlékérem bronzból készült 10 cm átmérőjű, 5 mm vastagságú plakett, melynek egyik
oldalára a „Heves Város Sportjáért” felirat, másik oldalára az adományozás éve kerül
bevésésre.
(5) Az emlékérem odaítélésére a képviselő-testület tagjai, állandó bizottságai, a Hevesi
Sportegyesület Elnöksége, valamint az Iskolai Sportkörök és a Diáksport Egyesületek vezetői
tehetnek javaslatot, melyet részletes indokolással az átadás évének május 31. napjáig kell
megküldeni a város polgármesterének.
Kitüntetések adományozásának általános szabályai
7. § (1) Egy javaslattevő kitüntetésenként egy főre/szervezetre tehet javaslatot.
(2) A kitüntetésre vonatkozó javaslatokat az alpolgármesterből és a Képviselő-testület állandó
bizottságainak elnökeiből álló bíráló bizottság előzetesen véleményezi, rangsorolja és terjeszti
a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület szakbizottságai a díjhoz kapcsolódó
érintettségük alapján előzetesen véleményezik a javaslatokat. Véleményüket a bíráló
bizottságban tagként részt vevő bizottságok elnökei képviselik.
(3) A kitüntetések adományozásáról a képviselő-testület minősített többséggel határoz.
(4) A rendeletben meghatározott cím és díjak egy személynek, szervezetnek, közösségnek
csak egyszer, az emlékérem többször is adományozható.
(5) A kitüntetéseket a polgármester az augusztus 20-i állami ünnep városi ünnepségén adja át.
(6) A kitüntetésekkel járó oklevél tartalmazza:

a) az adományozó megjelölését,
b) az adományozásról szóló határozat számát és keltét,
c) az adományozott kitüntetés megnevezését,
d) az adományozott nevét, foglalkozását, lakóhelyét,
e) az adományozás indokait,
f) a polgármester aláírását és a város díszpecsétjét.
(7) A kitüntetésekkel összefüggő kiadásokat az önkormányzat költségvetésében kell
biztosítani.
(8) A kitüntetettekről a Hevesi közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.3
(9) A kitüntetések adományozását, illetve azok esetleges visszavonását a helyi sajtóban, a
város honlapján közzé kell tenni.
8. § (1) Nem adományozható kitüntetés azon személy számára, akit jogerős fegyelmi
határozat, vagy büntető ítélet elmarasztal.
(2) A kitüntetés visszavonható, ha arra az adományozott személy, szervezet méltatlanná vált.
(3) A kitüntetés visszavonását az adományozásra javaslatot tevők kezdeményezhetik a
polgármesternél. A visszavonásról a Képviselő-testület a Jogi és Ügyrendi Bizottság előzetes
véleménye alapján – részletes indokolással - minősített többséggel határoz. A kitüntetés
visszavonását tartalmazó döntésről az érintett személyt, szervezetet értesíteni kell és törölni
kell a kitüntetettek nyilvántartásából.
Záró rendelkezések
9. § (1) E rendelet 2012. május 1-én lép hatályba.
(2) Az e rendelet hatályba lépése előtt adományozott kitüntetések továbbra is viselhetők.
(3) Hatályát veszti a „Heves város díszpolgára” cím, valamint a „Pro Urbe Heves” emlékérem
adományozásának rendjéről szóló 16/1996.(XI. 27.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt
módosító 7/1998. ( ) önkormányzati rendelet, a 7/1999. (IV. 28.) önkormányzati rendelet, a
24/2004. (VII. 9.) önkormányzati rendelet, a 19/2008. (VII. 4.) önkormányzati rendelet, a
26/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet, a „Heves Város Közszolgálatáért” kitüntető díj
alapításáról szóló 6/1998. (III. 26.) önkormányzati rendelet és az ezt módosító 5/2002. (III. 8.)
önkormányzati rendeletet, a 15/2008. (V. 30.) önkormányzati rendeletet és a 16/2010. (V. 7.)
önkormányzati rendeletet, valamint a „Heves Város Tehetséges Tanulója” és a „Heves Város
Sportjáért” emlékérem adományozásának rendjéről szóló 23/2004. (VII. 9.) önkormányzati
rendeletet és az ezt módosító 20/2008. (VII. 4.) önkormányzati rendeletet.
Heves, 2012. április 25.

Csáki Zsigmond sk.
polgármester
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Szabó Sándor sk.
jegyző
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