
Dunaharaszti Varos Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014. (II. 28.)

rendelete

a kitüntető díjak és Díszpolgári Cím adományozásáról

Dunaharaszti  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország önkormányzatairól szóló, 
2011. évi CLXXXIX. tv. 42. §-ban kapott felhatalmazásával élve a következő rendeletet alkotja:

1. § Kitüntető díjak és Díszpolgári Cím elnevezése: 
 Dunaharaszti Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díj
 Dunaharaszti Gyermekeiért Kitüntető Díj
 Dunaharaszti Lakosságának Egészségéért- Szociális Ellátásáért Kitüntető Díj
 Dunaharaszti Szolgálatáért Kitüntető Díj
 PRO URBE Dunaharaszti Kitüntető Díj
 Díszpolgári Cím

2. § (1) "Dunaharaszti Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díj" adományozható a városunkban 
hosszú ideje kiemelkedő színvonalú és eredményességű munkát végző vagy végzett pedagógus 
tevékenységének elismerésére. 

(2) A díjat - amelynek jutalomösszege 250.000,- Ft/fő - évente 1 személy kaphatja. 

3.  § (1)  "Dunaharaszti  Gyermekeiért  Kitüntető  Díj"  adományozható  a  személyes 
gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti,  gyermekvédelmi  területeken,  szervezetekben  kiemelkedő 
tevékenységet végző vagy végzett közalkalmazott vagy köztisztviselő munkájának elismerésére.

(2) A díjat - amelynek jutalomösszege 250.000,- Ft/fő - évente 1 személy kaphatja. 

4. § (1)  "Dunaharaszti  Lakosságának Egészségéért  -  Szociális  Ellátásáért  Kitüntető Díj" 
adományozható a városunk lakosságának egészségéért - szociális ellátásáért hosszú időn át magas 
színvonalon tevékenykedő vagy tevékenykedett egészségügyi vagy szociális területen dolgozóknak 
kiváló munkájuk elismerésére.

(2) A díjat - amelynek jutalomösszege 250.000,- Ft/fő - évente 1 személy kaphatja. 

5.  § (1)  "Dunaharaszti  Szolgálatáért  Kitüntető  Díj"  adományozható  a  Polgármesteri 
Hivatalban  munkáját  eredményesen,  több  éve  kiemelkedő  színvonalon  végző  vagy  végzett 
köztisztviselő részére.  

(2) A díjat - amelynek jutalomösszege 250.000,- Ft/fő - évente 1 személy kaphatja. 

6. § A 2-3-4-5.  §-okban meghatározott  díjak átadására az Önkormányzat  által  rendezett 
Közszolgálati Napon kerül sor. A díjazott az adományozást igazoló okiratot és bronzból készült 
emlékérmet kap.

7.  § (1)  "PRO  URBE  Dunaharaszti  Kitüntető  díj"  adományozható  azoknak  a 
személyeknek,  csoportoknak,  társadalmi  vagy  gazdasági  szervezeteknek,  akik  vagy  amelyek  a 
város  fejlesztésében,  társadalmi,  szociális,  kulturális,  gazdasági  életének  bármely  ágazatában 
kiemelkedően   hasznos  munkát  végeztek  vagy  végeznek,  és  ennek  révén Dunaharaszti  város 
értékeit növelő, maradandó eredményt értek el. 

(2) A díjból - amelynek jutalomösszege 250.000,-  Ft - évente a Várossá válás ünneplése 
alkalmából egy adható.



(3) A díjazott az adományozást igazoló okiratot és bronzból készült emlékérmet kap.

8. § (1) Díszpolgári Cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki 
valamely jelentős eredményt hozó munkájával,  egész életművével, mind a városon belül,  mind 
országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a 
város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá maradandó értéket teremtő munkája és példamutató 
emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. 

(2) A díjból a Várossá válás ünneplése alkalmából egy adható.
(3) A díjazott az adományozást igazoló okiratot és bronzból készült emlékérmet kap.

9. §  A helyi elismerés adományozására javaslatot tehet:
- a Polgármester 
- a Képviselő-testület Bizottságai 
- a Jegyző,
- Díszpolgári  Cím  adományozására,  bárki  írásban  tehet  javaslatot,  mely  javaslathoz  a 

Képviselő-testület  megválasztott  tagjai  legalább  egynegyedének  ajánlása  (aláírása)  is 
szükséges. A javaslatot a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.

10.  § (1)  Az  Önkormányzat  Képviselő-testülete  által  alapított  díjak  adományozásával 
kapcsolatos  előkészítő,  szervező  tevékenységet  a  Polgármesteri  Hivatal  és  a  javaslatot  tevő 
bizottság látja el. 

(2) A díjak adományozásáról a Képviselő-testület határozatba foglalt indoklással dönt. 
(3) Az adományozást igazoló okiratot a Polgármester írja alá és ünnepélyes keretek között 

adja át.  

11.  § A  városi  díjakkal  járó  jutalom  forrását  az  Önkormányzat  a  mindenkori  éves 
költségvetésében, külön előirányzatként biztosítja.  

12. §  Jelen rendelet  2014.  március 1-jén lép hatályba,  ezzel  egyidejűleg  hatályát veszti  a 
13/2003. (V. 27.) és a 22/2003. (IX. 23.) önkormányzati rendelet.

                       Dr. Szalay László                          Pethő Zoltán 
polgármester jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve 2014. február 28-án.

Dunaharaszti, 2014. február 28. Pethő Zoltán
    jegyző


