ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló
10/2018.(VII.18.) RENDELETE
Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a.) és f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.
Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi kitüntetéseket és elismerő
címeket alapítja:
a.) Újhartyánért kitüntetés
b.) Pedagógusa díj
c.) Újhartyán Díszpolgárra díj
d.) Újhartyán Tiszteletbeli Polgára díj
2. §.
Az adományozás általános szabályai
(1) A díjak adományozása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A kitüntetések
adományozását a ideiglenes bizottság javaslata alapján a képviselő-testület zárt ülésen hozza
minősített többséggel.
(2) Az ideiglenes bizottság tagjai:
a.) Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
b.) Önkormányzati bizottságok elnökei
c.) Önkormányzati alapítású Alapítványok elnökei
d.) Intézményvezetők
e.) Önkormányzati Kft vezetői
f.) Civil szervezet vezetője
(3) Az ideiglenes bizottságnak az elbíráláskor figyelembe kell venni az előző évben
kitüntetésre javasolt, de nem díjazott jelölteket.
(4) A kitüntetés adományozásának ideje, minden év augusztus utolsó hete.
(5) A kitüntetéseket ünnepélyes keretek között a polgármester adja át a képviselő-testületi
ülésen.
(6) A kitüntetésről szóló okiratot a polgármester és a jegyző írja alá.
(7) A kitüntetések adományozásáról és visszavonásáról a város lakosságát a helyi sajtó útján
tájékoztatni kell.
(8) A kitüntetettek nevéről és adatairól a Polgármesteri Hivatalban nyilvántartást kell vezetni.
A hivatal ellátja a kitüntetésekkel kapcsolatos ügykezelési és nyilvántartási feladatokat is.
(9) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

a.) Polgármester
b.) Képviselők
c.) Bizottsági tagok
d.) Bárki javaslatot tehet, vagy felkérheti szervezet.
A kitüntetési javaslatokat a jegyzőhöz kell benyújtani.
(10) A kitüntetési javaslatok előterjesztési határideje minden év június 15. Az írásban
benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt életútját, munkásságát.
(11) A kitüntetésre nem terjeszthető elő:
a.) az a személy, aki ellen fegyelmi, vagy büntető eljárás van folyamatban, illetve aki
jogerős fegyelmi határozat vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.
b.) megválasztott és megbízatásban lévő képviselő, polgármester.
(12) A kitüntetésre érdemtelenné vált személytől az elismerést a képviselő-testület visszavonja.
A visszavonást az adományozásra javaslattevők, illetőleg a bíráló testületek kezdeményezhetik.
3.§.
„ÚJHARTYÁNÉRT” DÍJ
(1) Az „ÚJHARTYÁNÉRT” kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek,
közösségeknek, akik folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal az
egészségügy, szociálpolitika, a sport, az ifjúság, a kultúra, a művészet, az oktatás, a település
fejlesztése, a műemlékvédelem, a környezetvédelem, a közigazgatás és egyéb területen végzett
tevékenységükkel kiemelkedő érdemeket szereztek a település fejlődésében.
(2) A díj kétévente adományozható oda, 1-2 darab kitüntetés ( egy személy és egy szervezet
részére, vagy két személy részére.)
(3) A kitüntetett az adományozást igazoló „ÚJHARTYÁNÉRT” feliratú emlékplakettet és ezt
igazoló, a kiemelkedő tevékenységet is kifejező oklevelet, és pénzjutalmat kap.
(4) Az emlékplakett leírását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(9) A kitüntetéssel járó pénzjutalom mértéke személyenként 100.000 Ft és közösségenként
200.000 Ft.
4.§.
„PEDAGÓGUSA” DÍJ
(1) „Pedagógusa” díj annak az Újhartyánban tevékenykedő pedagógusnak adományozható,
aki a díj átadását megelőző nevelési évben kiemelkedő pedagógiai munkát
végzett.
(2) A díj adományozására az intézményi tevékenységgel összefüggésben az Újhartyáni
közoktatási intézmények nevelőtestületei, szülői munkaközösségei tehetnek javaslatot.
(3) Az intézményi tevékenységgel összefüggő javaslatot a polgármesternek címezve,
legkésőbb minden év június 15 napig, írásban lehet megtenni. A javaslatból egyértelműen ki
kell, hogy tűnjön a javasolt személy és a javaslatot tevő személy személyazonossága.

(4) Az 1 db kitüntetés kétévente adományozható oda.
(5) A kitüntetett az adományozást igazoló „PEDAGÓGUSA” feliratot és kiemelkedő
tevékenységet is kifejező oklevelet, és pénzjutalmat kap.
(6) A kitüntetéssel járó pénzjutalom mértéke 50.000 Ft.

5.§.
„ÚJHARTYÁN DÍSZPOLGÁRA”
(1) A képviselő-testület „ Újhartyán Díszpolgára” ( a továbbiakban: díszpolgár)
kitüntető cím adományozásával ismeri el:
a.) azok érdemeit, akik Újhartyán város szellemi és anyagi gyarapodásáért példa értékűen
dolgoztak, aminek eredményeként a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a
művészetek, a gyógyítás, az oktatás-nevelés területein maradandó alkotó munkájukkal
elősegítették a település fejlődését, polgárjainak boldogulását,
b.) azoknak az Újhartyán városban született vagy itt élő és alkotó, kiemelkedő humánumú,
közmegbecsülést szerzett polgároknak, akik kimagasló eredményességű
munkásságukkal járultak hozzá a település fejlődéséhez,
c.) azok érdemeit, akik a település nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése és egyéb
külkapcsolatainak gazdagítása terén kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel
hozzájárultak községünk hírnevének, tekintélyének növeléséhez,
(2) A díj ötévente adományozható oda 1 magyar és 1 külföldi állampolgárságú személy
részére.
(3) A díszpolgári címmel kitüntetett személyt külön erre a célra készített díszoklevél,
emlékplakett, arany pecsétgyűrű (Újhartyán címerével) és pénzjutalom illeti meg.
(4) Az emlékplakett leírását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(5) A kitüntetéssel járó pénzjutalom mértéke 200.000 Ft.
(6) Az elhunyt díszpolgárt Újhartyán Város saját halottjának tekinti.
6.§.
„ÚJHARTYÁN TISZTELETBELI POLGÁRA”
(1) A képviselő-testület „ Újhartyán Tiszteletbeli Polgára” ( a továbbiakban: tiszteletbeli
polgár) kitüntető címet adományozhat olyan nem Újhartyán Város lakóhelyű személyiségnek,
akik jelentős mértékben hozzájárultak Újhartyán település jó hírének terjesztéséhez, rangjának,
vonz erejének emeléséhez, a település érdekeinek előmozdításához.
(2) A Tiszteletbeli polgár címmel kétévente 1 magyar állampolgárságú személy tüntethető ki.
(3) A tiszteletbeli polgár címmel kitüntetett személyt külön erre a célra készített díszoklevél,
emlékplakett és pénzjutalom illeti meg.

(4) Az emlékplakett leírását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(5) A kitüntetéssel járó pénzjutalom mértéke 100.000 Ft.
7.§.
Záró rendelkezés
(1) Ez a rendelet 2019. január 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg Újhartyán Város
Önkormányzatának az „ÚJHARTYÁNÉRT” kitüntetés alapításáról és adományozásáról szóló
6/2000. SZ. (V.08) rendelete, valamint annak módosításai 5/2005(V.18.), 17/2012(V.24),
10/2014(IX.02), 10/2016(VI.29.) valamint A díszpolgári és tiszteletbeli polgár kitüntető cím
adományozásáról szóló 5/2000 (V.18) rendelete, valamint annak módosításai 6/2005(V.18.),
16/2008(XII.12.) hatályát veszíti, mely az ezt megelőzően adományozott díjak és kitüntetések
érvényességét nem érinti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Újhartyán, 2018. július 18.

Schulcz József
Polgármester

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2018. július 18. napján.
Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

1. számú melléklet:
„Újhartyánért” emlékpakett leírása

2. számú melléklet:
„Év Pedagógusa díj” emlékpakett leírása

3. számú melléklet:
„Díszpolgár” és „Tiszteletbeli polgár” emlékpakett leírása

