Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete
a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjét szabályozó
18/2000. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
átfogó módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
(Módosítva: a 26/2003. (V. 30.), a 3/2004. (I. 29.), a 27/2004. (VIII. 27.), a 24/2006. (VI. 30.),
a 25/2007. (VIII. 30.), a 16/2008. (V. 29.), a 30/2008. (X. 30.), a 19/2010. (VII. 1.), a
26/2012. (VI. 28.), a 41/2012. (XII. 13.), a 31/2015. (XI. 26.) és a 3/2017. (II. 2.)
önkormányzati rendelettel.)
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Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az egyes díjak és címek leírása, adományozásának feltételei
2

1. § Szentgotthárd Város Önkormányzata a következő kitüntető címeket és díjakat
adományozza:
a) Szentgotthárd Város Díszpolgára cím,
b) Szentgotthárd Városért cím,
c) Szentgotthárd Közművelődéséért Díj,
d) Szentgotthárd Közszolgálatáért Díj,
e) Szentgotthárd Közoktatásáért Díj,
f) Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális ellátásáért Díj,
g) Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja,
h) Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele,
i) Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj,
j) „Idősek az idősekért” Cím,
k) „Polgármesteri Díszoklevél” Cím.
„Szentgotthárd Város Díszpolgára”
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2. §4 (1) Szentgotthárd Város Díszpolgára cím adományozható:
a) azoknak, akik Szentgotthárd Város fejlesztéséért, különösen kiemelkedően dolgoztak,
társadalmi, gazdasági, oktatási, kulturális, egészségügyi, sport, tudományos és művészeti
területen maradandó alkotásaikkal emelték, vagy elősegítették a város fejlődését, a város
lakosságának előrehaladását.
b) Életútjuk elismerésként azoknak, akik különösen kimagasló munkásságukkal
közvetlenül hozzájárultak Szentgotthárd város fejlődéséhez.
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Módosította: 31/2015. (XI.26.) Önk. r. Hatályos:2015. november 27.-től.
Módosította: 31/2015. (XI. 26.) Önk. r. 1. § Hatályos:2015. november 27.-től.
3
Módosította: 23/2006. (V. 30.) ÖKT. r. 2. § Hatályos:2003. június 1-től.
4
Módosította: 30/2008. (X. 30.) ÖKT. Hatályos:2008. november 1-től.
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c) azoknak, akik Szentgotthárd város, vagy a magyar nemzet nemzetközi kapcsolatainak és
az együttműködés más formáinak fejlesztésében végzett kiemelkedő tevékenységükkel
hozzájárultak a város hírnevének, tekintélyének emeléséhez, illetve a haza érdekeinek
szolgálatához.
(2) A Szentgotthárd Város Díszpolgára címet augusztus 20.-a alkalmával a polgármester
adja át.
(3) A díszpolgár nevét a Díszpolgárok könyvébe kell bejegyezni. A bejegyzés az oklevél
13.§ (6) bekezdésében felsorolt adatait tartalmazza. A bejegyzést a polgármester és a
díszpolgár írja alá.
(4) A díszpolgár a képviselő-testület külön határozata alapján tagja lehet az
önkormányzatot képviselő delegációnak.
(5) A díszpolgárt elhalálozásakor-családja kívánságától függően-díszsírhely illeti meg.
„Szentgotthárd Városért”
3. § (1) Szentgotthárd Városért kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek
és/vagy közösségeknek, akik/amelyek kiemelkedő tevékenységükkel jelentős mértékben
hozzájárultak Szentgotthárd város társadalmi, gazdasági életének fejlődéséhez.
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(2) Szentgotthárd Városért kitüntetés Szentgotthárd város babérkoszorúval övezett címere
gyöngyfehér színű háromszögletű szalagon függ, amelyen alul a „Szentgotthárd Városért”
felirat található.
(3) Szentgotthárd Városért címmel
ismerhető el.
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évente legfeljebb 1 személy és/vagy közösség

(4) A Szentgotthárd Városért kitüntető címet
adja át.
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augusztus 20. alkalmával a polgármester

„Szentgotthárd Közmüvelődéséért Díj”
4. §8 (1) Adományozható azon személynek és közösségnek, aki/amely kiemelkedő
eredményt ért el a közmüvelődési munka irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett
munkában, a közmüvelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában, s mindezek
mellett kitűnik a közéletben való részvételével, társadalmi aktivitásával, továbbá magatartása
és életvitele példamutató.
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Módosította:
24/2006.(VI.29.)ÖKT.r.1.§(1)bek.Hatályos:2006.(VI.29-től)
/”akik
kiemelkedő
tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárultak Szentgotthárd város társadalmi, gazdasági életének
fejlődéséhez”szövegrész helyébe lépett a fenti szövegrész/
6
Módosította: 24/2006.(VI. 29.)ÖKT.r.1.§(2)bek.Hatályos:2006.VI.29-től. („Szentgotthárd Városért kitüntető
cím évente legfeljebb 1 személynek adományozható”szövegrész helyébe lépett a fenti szövegrész.)
7
Módosította: 19/2010. (VII. 01.) ÖKT.rendelet 1.§.-a. Hatályos:2010. július 1-től.
8
Módosította: 23/2006. (V. 30.) ÖKT. r. 4. § Hatályos:2003. június 1-től.

(2) Szentgotthárd Közmüvelődéséért Díj Szentgotthárd város babérkoszorúval övezett
címere, amelyen alul a „Közmüvelődésért” felirat található.
(3) A Szentgotthárd Közmüvelődésért Díjból évente legfeljebb 1 adományozható.
(4) Szentgotthárd Közmüvelődéséért Díjat a Magyar Kultúra napja alkalmával a
polgármester adja át.
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„Szentgotthárd Közszolgálatáért Díj”

5. § (1) Közszolgálatért Díj adományozható annak a személynek és10vagy közösségnek,
aki/amely a város köztisztviselői szolgálatban hosszú időn át kiemelkedő munkát végzett,
vagy valamely jelentős szellemi alkotással járult hozzá a közszolgálat színvonalának
emeléséhez, s ezzel általános elismerést vívott ki az ügyfelek és a szolgáltatást igénybe vevők
körében.
(2) Szentgotthárd Közszolgálatáért Díj Szentgotthárd város babérkoszorúval övezett
címere, amelyen alul a „Közszolgálatért” felírat található.
(3) Szentgotthárd Közszolgálatáért Díjból évente legfeljebb 1 adományozható.
(4) Szentgotthárd Közszolgálatáért Díjat a polgármester adja át a köztisztviselői napon.
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„Szentgotthárd Közoktatásáért Díj”

6. § (1) Adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő
eredményt értek el az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás területén,
magas-fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen jártak az újszerű és hatékony
pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példamutató magatartást
tanúsítanak a közösségi és magánéletben.
(2) Szentgotthárd Közoktatásáért Díj Szentgotthárd város babérkoszorúval övezett címere,
amelyen alul a „Közoktatásért” felirat található.
(3) Szentgotthárd Közoktatásáért Díjból évente legfeljebb 3 adományozható.
(4) Szentgotthárd Közoktatásáért Díjat Pedagógus-nap alkalmával a polgármester adja át.
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9

„Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért Díj”

Módosította: 23/2006. (V. 30.) ÖKT. r. 5. § Hatályos:2003. június 1-től.
Módosította: 30/2008. (X. 30.) ÖKT. Hatályos:2008. november 1-től.
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Módosította: 23/2006. (V. 30.) ÖKT. r. 6. § Hatályos:2003. június 1-től
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Módosította: 23/2006. (V. 30.) ÖKT. r.7. § Hatályos:2003. június 1-től
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7. § (1) Adományozható a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő
tevékenységet kifejtő orvosnak, gyógyszerésznek, ápoló és kisegítő személyzetnek, valamint
példás értékű munkát végző közösségnek.
(2) A Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért Díj Szentgotthárd város
babérkoszorúval övezett címere, amelyen alul az „Egészségügyért és Szociális ellátásért”
felirat található.
(3) Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális Ellátásáért Díj”-ból évente legfeljebb 1
egészségügyben és legfeljebb 1 szociális ágazatban tevékenykedő személy részesítő.
(4) A Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális ellátásáért Díjat Semmelweis-nap
alkalmával a polgármester adja át.
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„Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja”

8. § (1) Adományozható a város érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért, vagy
nemzetközi sportteljesítményért azon személyeknek, vagy közösségnek, aki/amely a
mérhető teljesítmény mellett magatartásával is példaként állítható a város közössége elé.
(2) Szentgotthárd Testnevelési és sportdíja Szentgotthárd város babérkoszorúval övezett
címere, amelyen alul a „Sportért” felirat található.
(3) „Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíja”14kitüntetésből évente legfeljebb 1
adományozható.
(4) 15A Szentgotthárd Testnevelési és Sportdíját
polgármester adja át.
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augusztus 20. alkalmával a

Szentgotthárd Város Képviselő-testületének díszoklevele
8./A §17(1) Adományozható azoknak a személyeknek és/ vagy közösségeknek,
akik/amelyek elismerésre méltó módon járultak hozzá Szentgotthárd fejlődéséhez;
tevékenységükkel pozitív irányban járultak hozzá Szentgotthárd ismertségéhez,
öregbítették a település jó hírnevét; tevékenységük eredményeképpen létrejöttek és/vagy
megerősödtek emberi közösségek;
munkájuk eredményeképpen megszerveződtek olyan társadalmi események, 18melyek a
település társadalmát erősebbé és egységesebbé tették.
(2) Szentgotthárd város Képviselő-testületének díszoklevelén Szentgotthárd város
babérkoszorúval övezett címere látható, a kitüntetett neve és az elismerés adományozását
indokoló teljesítmény leírása olvasható. Az oklevelet a polgármester írja alá.
(3) A díszoklevélből évente legfeljebb 20 adományozható.
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Módosította: 23/2006. (V. 30.) ÖKT. r.8. § Hatályos:2003. június 1-től
Módosította: 30/2008. (X. 30.) ÖKT. Hatályos:2008. november 1-től.
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Módosította: 25/2007.(VIII.30.)ÖKT rendelet 1.§-a. Hatályos: 2007.augusztus 30-tól.
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Módosította: 19/2010. (VII. 01.) ÖKT. rendelet 2.§. Hatályos:2010. július 1-től.
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Módosította: 3/2004. (I. 29.) ÖKT. rendelet 2. § (kiegészült a 8/A. §-al) Hatályos: 2004. II. 01-től.
18
Módosította: 30/2008. (X. 30.) ÖKT. Hatályos:2008. november 1-től.
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(4) A díszoklevelet a polgármester általában az augusztus 20-a alkalmából rendezett
ünnepségen adja át. A Képviselő-testület döntésének értelmében ettől eltérő időpontban is
átadható akkor, ha ez indokolt. Az átadásra ebben az esetben is ünnepélyes keretek között
kerülhet sor.
(5) A díszoklevéllel pénzjutalom nem jár.
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8/B § (1) Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj
Adományozható azon személyeknek és / vagy közösségeknek , akik vagy
amelyek nemzetiségi területen - elsősorban a Szentgotthárdon működő
nemzetiségi önkormányzat által képviselt nemzetiségek érdekében – az
anyanyelvi, szellemi, tárgyi kultúra megőrzése, kutatása, gyarapítása, az egyegy nemzetiséghez kötődő hagyományok ápolása, megismertetése ,a
nemzetiségi közösségek összetartása, a
települési nemzetiségi
önkormányzatok munkájának segítése, támogatása révén, valamint oktatási,
szociális vagy egészségügyi területen a nemzetiségekhez kötődően tartósan
kiemelkedő munkát végeztek.
(2) A Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj Szentgotthárd város babérkoszorúval
övezett címere, amelyen alul a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért” felirat
található.
(3) A Szentgotthárdi
Nemzetiségekért Díjból évente legfeljebb 1
adományozható.
(4) A Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díjat évente a Nemzetiségek Napján a
polgármester adja át.
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8/C § Idősek az idősekért Cím
(1) A cím adományozható szentgotthárdi lakcímmel rendelkező, az öregségi nyugdíjkorhatárt
elért városi polgárnak, aki szentgotthárdi civil szervezet tagjaként vagy magánszemélyként
aktívan tevékenykedik a többi idős ember hétköznapjainak jobbá, szebbé tétele érdekében.
Előnyben kell részesíteni azt, aki nagyobb csoport, társaság érdekeiért dolgozik.
(2) Az Idősek az idősekért cím díszoklevél, mely tartalmazza legalább a következőket: a
„Díszoklevél Idősek az idősekért cím elnyeréséről” szöveget, a kitüntetett nevét, a
kitüntetés évét, a díszoklevél kiállításának dátumát valamint Szentgotthárd Város
polgármesterének az aláírását.
(3) Az „Idősek az idősekért” díjból évente legfeljebb egy adományozható.
(4) Az „Idősek az idősekért” Cím átadására az Idősek Világnapjához kapcsolódó rendezvényen
a polgármester adja át.”
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8/D. § (1) Polgármesteri Díszoklevél Cím adományozható azoknak a személyeknek és
közösségeknek, akik/amelyek elismerésre méltó módon járultak hozzá Szentgotthárd
fejlődéséhez; tevékenységükkel pozitív irányban járultak hozzá Szentgotthárd
ismertségéhez, öregbítették a település jó hírnevét, tevékenységük eredményeképpen
létrejöttek vagy megerősödtek emberi közösségek; munkájuk eredményeképpen
megszerveződtek olyan társadalmi események, amelyek a település társadalmát
erősebbé és egységesebbé tették.
(2) A Polgármesteri Díszoklevélen a „Szentgotthárd Polgármesterének Díszoklevele”
felirat, valamint Szentgotthárd város babérkoszorúval övezett címere látható, a
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Kiegészítette: 26/2012.(VI.28.) Önk. r. 2.§.Hatályos 2012.július 1.-től.
Kiegészítette: 41/2012.(XII.13.) Önk. r. 2.§.Hatályos 2012.december 14.-től.
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Kiegészítette: 31/2015.(XI.26.) Önk. r. 2.§.Hatályos 2015.november 27.-től.
20

kitüntetett neve és az elismerés adományozását indokoló teljesítmény leírása
olvasható. Az oklevelet a polgármester írja alá.
(3) A Polgármesteri Díszoklevélből évente legfeljebb 10 adományozható.
(4) A Polgármesteri Díszoklevél átadása nincs meghatározott időponthoz kötve, de az
átadásra ünnepélyes keretek között kerül sor.
(5) A Polgármesteri Díszoklevéllel pénzjutalom nem jár.
22

Az adományozás rendje

9. § 23(1) A kitüntető címek és díjak adományozása a képviselő-testület hatáskörébe
tartozik a Polgármesteri Díszoklevél kivételével, melynek adományozója a
polgármester.
(2)24 A kitüntető címek és díjak odaítélésére a Szentgotthárd Város Képviselőtestületének Díszoklevele és a Polgármesteri Díszoklevél kivételével ajánlásokat kell
kérni a jelen rendelet 9. § (4) bekezdésében meghatározottaktól.
(3) Ajánlásokat a polgármester kér az ajánlásra jogosultaktól.
25

(4) Ajánlásra jogosultak:
–bármely cím és díj esetében a képviselő-testület tagja
–bármely cím és díj esetében bármely szentgotthárdi civil szervezet
–bármely cím és díj esetében nevével, lakcímével, aláírásával 50 szentgotthárdi
polgár
–a jelen rendelet 4.§-a,6.§-a és 7.§-a esetében az érintett területen feladatokat
ellátó önkormányzati / kistérségi fenntartásban lévő, Szentgotthárdon működő
intézmény vezetője,
–a jelen rendelet.8.§-a esetén bármely önkormányzati /kistérségi fenntartásban
lévő, Szentgotthárdon működő oktatási intézmény vezetője, valamint az
önkormányzat területén működő sportegyesület vezetője,
– a jelen rendelet 5.§-a esetén Szentgotthárd város Jegyzője,
26
- a jelen rendelet 8/B §-a esetén a Szentgotthárdon működő Nemzetiségi
Önkormányzatok képviselő testületei és elnökei.
27
- A jelen rendelet 8/C §-a esetén Szentgotthárdon működő civil szervezetek – különösen
a Szentgotthárdon működő, idősek ügyeivel foglalkozó civil szervezetek;
Szentgotthárdon működő szociális intézmények; az idősügyi tanács; adhat jelölést.

(5) A kitüntetésre javaslat csak írásban tehető. A javaslatnak tartalmaznia kell a személy
életének, munkásságának és az adományozás alapjául szolgáló érdemeinek ismertetését.
(6)28 Az ajánlásokat a „Szentgotthárd Közművelődéséért Díj” és a „Szentgotthárdi
Nemzetiségekért díj” kivételével minden év április 30. napjáig, a „Szentgotthárd
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Módosította: 23/2006. (V. 30.) ÖKT. r.9. § Hatályos:2003. június 1-től
Módosította: 31/2015. (XI.26.) Önk. r.3. § Hatályos:2015.november 27.-től
24
Módosította: 31/2015. (XI. 26.) Önk.r. 3. § Hatálos: 2015. november 27.-től.
25
Módosította: 30/2008. (X. 30.) ÖKT. Hatályos:2008. november 1-től.
26
Kiegészítette: 26/2012.(VI.28.) Önk. r. 3.§.Hatályos 2012.július 1.-től.
27
Kiegészítette: 41/2012.(XII.13.) Önk. r. 3.§.Hatályos 2012.december 14.-től.
28
Módosította: 3/2017. (II. 2.) önk. r. 1. §-a. Hatályos:2017. február 3-tól.
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Közművelődéséért Díj”-ra és a „Szentgotthárdi Nemzetiségekért díj”-ra minden év október
31. napjáig kell megtenni.
29
(7)
10. § (1) A beérkezett ajánlások alapján javaslattételre jogosultak az Önkormányzat által
létrehozott bizottságok:
a) Szentgotthárd Város Díszpolgára cím és Szentgotthárd Városért cím esetén a
kitüntetések és díjak odaítélésére létrehozott társadalmi bizottság (Továbbiakban Társadalmi
Bizottság)
b)30 Szentgotthárd Közművelődéséért Díj esetén a Képviselőtestület által létrehozott,
közművelődési kérdésekben illetékes állandó bizottság
c)31 Szentgotthárd Közszolgálatáért Díj esetén a Képviselőtestület által létrehozott, jogi- és
ügyrendi kérdésekben illetékes állandó bizottság
d)32 Szentgotthárd Közoktatásáért Díj esetén a Képviselőtestület által létrehozott
közoktatási kérdésekben illetékes állandó bizottság
e) 33Szentgotthárd Egészségügyéért és Szociális ellátásáért Díj esetén a Képviselőtestület
által létrehozott egészségügyi és szociális kérdésekben illetékes állandó bizottság.
f)34 A Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díj esetén a Képviselőtestület által létrehozott jogi
ügyekben illetékes állandó bizottsága.
g) 35 Az Idősek az idősekért Cím esetén a Képviselőtestület által létrehozott szociális
ügyekben illetékes állandó bizottság.

(2) A javaslattétel rendje: A bizottságok az eléjük kerülő valamennyi javaslatot a
képviselő-testület elé terjesztik annak megjelölésével, hogy a felmerülő ajánlások közül
kit/kiket tartanak alkalmasnak a kitüntetésre.
10/A §36 (1) A Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevelére javaslatot a
polgármester, bármely képviselő és37a képviselő-testület bármely állandó bizottsága tehet. A
javaslatot a polgármester, bármely képviselő és bármely bizottság tehet. A javaslatot olyan
időben kell megtenni, hogy azt a rendes területi ülésre határidőben elő lehessen terjeszteni. A
javaslatot írásban kell megtenni, a javaslatot indokolni kell.
(2) A javaslat alapján készült előterjesztést az az állandó bizottság tárgyalja, melynek
feladatai közé tartozik az elismerésre javasolt tevékenysége.
38

10/B. § A Polgármesteri Díszoklevelet a polgármester saját hatáskörében adományozza.
Az adományozásról a következő képviselő-testületi ülésen beszámol a Képviselő-testület
tagjainak. A cím odaítéléséről feljegyzés készül, ami tartalmazza legalább a kitüntetett
személy nevét, az odaítélés indokát, a döntés dátumát.

29

Hatályon kívül helyezte: 3/2017. (II. 2.) önk. r. 2. §-a 2017. február 3-tól.
Módosította a 16/2008.(V.29.)ÖKT rendelet 1.§. (1)bekezdése. Hatályos: 2008. június 1-től.
31
Módosította a 16/2008.(V.29.)ÖKT rendelet 1.§. (1)bekezdése. Hatályos: 2008. június 1-től.
32
Módosította a 16/2008.(V.29.)ÖKT rendelet 1.§. (1)bekezdése. Hatályos: 2008. június 1-től.
33
Módosította a 16/2008.(V.29.)ÖKT rendelet 1.§. (1)bekezdése. Hatályos: 2008. június 1-től.
34
Kiegészítette: 26/2012.(VI.28.) Önk. r. 4.§.Hatályos 2012.július 1.-től.
35
Kiegészítette: 41/2012.(XII.13.) Önk. r.4.§.Hatályos 2012.december 14.-től.
36
Módosította: 3/2004. (I. 29.) ÖKT. r. 4. § Hatályos: 2004. II. 01-től.
37
Módosította: 30/2008. (X. 30.) ÖKT. Hatályos:2008. november 1-től.
38
Kiegészítette: 31/2015.(XI.26.) Önk. r. 4.§.Hatályos 2015.november 27.-től.
30

11. § A kitüntetések és címek odaítélése tárgyában a határozatot minősített szótöbbséggel
kell meghozni.
A Társadalmi Bizottságra 39és a Szentgotthárd Városért Díjra vonatkozó külön
szabályok
12. § (1) Szentgotthárd Város Díszpolgára kitüntető cím és Szentgotthárd Városért
kitüntető cím odaítélésére létrehozott társadalmi bizottság tagjaira a képviselő-testület
bármely állandó bizottsága és a képviselő-testület bármely tagja tehet javaslatot.
A társadalmi bizottság mindenkori elnöke:
–az alpolgármester
–a bizottság tagjai: a testület mindenkori állandó bizottságainak 1-1 tagja
–továbbá három a képviselő-testület által felkért köztiszteletben álló szentgotthárdi polgár.
(2) A Társadalmi Bizottság működésére az SZMSZ eseti (ad hoc) bizottságaira irányadó
szabályok vonatkoznak.
13. § (1) A kitüntető díjakkal oklevél, díszjelvény és esetenként meghatározott
pénzjutalom, külföldi kitüntetett esetén tárgyjutalom jár.
A kitüntető címekkel oklevél és esetenként meghatározott pénzjutalom, külföldi kitüntetett
esetén tárgyjutalom jár. 40 Az Idősek az idősekért cím erkölcsi elismerés, azért egyéb juttatás nem
jár.

(2) A Szentgotthárd városért kitüntető cím és a díjak ismételt adományozására csak
különleges méltánylást igénylő esetben kerülhet sor.
(3) A kitüntető díjak megosztva is adományozhatók. Ebben az esetben az adományozottak
mindegyike oklevelet kap, a pénzjutalmat pedig egyenlő arányban kell megosztani.
(4) Ha a kitüntető díjban közösség részesül, kétszeres összegű pénzjutalom és annyi
oklevél jár, ahány tagja van a közösségnek.
(5)41
(6) Az oklevélnek tartalmaznia kell
a) az adományozó megjelölését,
b) kitüntetett nevét, foglalkozását,
c) az adományozás rövid indokolását és keltét
d) a polgármester aláírását, valamint a képviselő-testület pecsétjét.
42

(7) A Szentgotthárd Városért címre 2004. december 31-ig ajánlási listát kell összeállítani
a 9. § (4) bek. alapján ajánlásra jogosultak ajánlásai alapján. 43Az ajánlási lista 44legalább10
személyt és/vagy közösséget tartalmaz. Az ajánlási listából kell kiválasztani azt 45a legfeljebb
39

Módosította: 27/2004. (VIII. 27.) ÖKT. r. 1. § Hatályos: 2004. 2004. VIII. 27-től
Kiegészítette: 41/2012.(XII.13.) Önk. r.5.§.Hatályos 2012.december 14.-től.
41
Hatályon kívül helyezte a 30/2008.(X.30.) ÖKT rendelet 2008. XI. 1.-től
42
Módosította: 27/2004. (VIII. 27.) ÖKT. r. 2. § Hatályos: 2004. VIII. 27-től
43
Módosította: 24/2006.(VI.29.)ÖKT. R. 2.§ (1)bek.)Hatályos: 2006.VI.29-től. (eredetileg 30 fő szerepelt)
44
Módosította:25/2007.(VIII.30.)ÖKT.rendelet 3.§-a. Hatályos: 2007. augusztus 30-tól.
45
Módosította: 30/2008. (X. 30.) ÖKT. Hatályos:2008. november 1-től.
40

három 46ajánlottat, akit az adott évben a Társadalmi Bizottság a Szentgotthárd Városért címre
jelöl.
47

(8) Az ajánlási listát a Társadalmi Bizottság vezeti. Évente december 31-ig vezeti át a
változásokat: törli az elhalálozásokat és a tárgyévben kitüntetettet és helyükre kezdeményezi
a 48 jelen rendelet eljárási rendje szerinti ajánlatkérést.
Az ajánlási listát minden év 49május 31.-ig kell teljes létszámra kiegészíteni.
50

(9) Az ajánlási listáról való jelölés során nem kell figyelembe venni a felkerülés
időpontját.
51

(10)Az ajánlási lista tartalmazza:
– a sorszámot, az ajánlott személy nevét, címét, a felkerülés időpontját
– az ajánlási lista melléklete a 9. § (5) bek. szerinti írásos javaslat.
52

(11) Ha az ajánlási listára nem érkezik kellő számú ajánlás, azt minden esetben a
Társadalmi Bizottság egészíti ki a korábbi években már jelölt, de a listára fel nem került
ajánlások közül.
53
(12) A Társadalmi Bizottságnak jogában áll az ajánlási listáról való törlés, amennyiben
az ajánlási listán szerepelő személy vagy közösség a kitüntetésre érdemtelenné válik. Az
érdemtelenség okait indokolni kell.
54

(13) A Társadalmi Bizottságnak jogában áll az ajánlási listáról való indoklás
nélkül törlés abban az esetben is, ha az ajánlási listán szerepelő személy vagy
közösség már legalább 8 éve szerepel az ajánlási listán, de ezen időszak alatt a
Társadalmi Bizottság a Szentgotthárd Városért címre nem jelölte.
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A kitüntető cím és díj visszavonása

14. § (1) A kitüntető címet és díjat a társadalmi bizottság, illetve az adott díj
adományozására javaslattételi joggal felruházott bizottság kezdeményezésére a képviselőtestület visszavonhatja, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Az érdemtelenség okait
részletesen indokolni kell.
(2) A képviselő-testület erre vonatkozó határozata alapján a volt díszpolgár nevét a
Díszpolgárok könyvéből –az érdekelt értesítése mellett- törölni kell.
46

Módosította:26/2006.(VI.30.)ÖKT.r. 2.§(1)bek.Hatályos: 2006.VI.29-től.( eredetileg legalább 3 ajánlottat,
szövegrész szerepelt.)
47
Módosította: 27/2004. (VIII. 27.) ÖKT. r. 2. § Hatályos: 2004. VIII. 27-től.
48
Módosította: 30/2008. (X. 30.) ÖKT.rendelet Hatályos:2008. XI. 1-től.
49
Módosította: 30/2008.(X.30.)ÖKT.r.endelet.Hatályos: 2008.XI.1-től.
50
Módosította: 27/2004. (VIII. 27.) ÖKT. r. 2. § Hatályos: 2004. VIII. 27-től.
51
Módosította: 27/2004. (VIII. 27.) ÖKT. r. 2. § Hatályos: 2004. VIII. 27-től.
52
53

Módosította: 24/2006.(VI.29.)ÖKT.r.2.§(4)bek.Hatályos: 2006.VI.29-től.

Módosította: 25/2007.(VIII.30.)ÖKT.r. 3.§-a. Hatályos: 2007.VIII. 30-tól.
54
Kiegészítette: 19/2010.(VII.01.) ÖKT.r. 3.§.-a. Hatályos: 2010. VII.01.-től.
55
Módosította: 23/2006. (V. 30.) ÖKT. r.14. § Hatályos:2003. VI. 1-től

(3) A visszavonó határozathoz a képviselő-testület minősített többséggel való döntése
szükséges.
Módosuló jogszabályok

56

15. § Szentgotthárd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési szabályzatáról,
valamint mellékleteiről szóló 9/1995. (III. 30.) ÖKT. rendelet 42.§ (3) bekezdése a következő
szövegrésszel egészül ki: („Minősített többség szükséges”): „kitüntető címek és díjak
adományozásához.”

Vegyes rendelkezések
16. § (1) A kitüntetett személyekről és közösségekről a Polgármesteri Hivatal
nyilvántartást vezet. 57A kitüntetettek névsorát a város honlapján közzé kell tenni.
(2) A kitüntető díjakkal járó jutalmak fedezetét a Polgármesteri Hivatal éves
költségvetésében kell biztosítani az 1.sz. melléklet szerint.
(3) Ez a rendelet a változásokkal egységes szerkezetbe foglaltan
lép hatályba.

58

2012.december 14. –én

A 3/2017.(II.2.) önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
Ez a rendelet 2017 . február 03-án lép hatályba.

1.sz. melléklet

Kitüntetettek díjazása:

56

Módosította: 30/2008. (X. 30.) ÖKT. r. Hatályos:2008. XI. 1-től
Módosította: 25/2007.(VIII.30.)ÖKT.r. 4.§-a. Hatályos: 2007.08.30-tól.
58
Módosította: 41/2012. (XII. 13.) Önk. r. 6.§.-a- Hatályos:2012. XII.14.-től.
57

A ciklus idejére a következő pénzjutalmak adhatók:
-„Szentgotthárd Városért”
kitüntetés
100,-e/Ft/fő
- Szakmai díjak
-„Szentgotthárd Város
Díszpolgára” cím

80,-e/Ft/fő

250,-e/Ft/fő

Az összegek bruttóban értendők!

