
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

11/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete  
 

a helyi kitüntetések adományozásáról  
 

Sárospatak Város Önkormányzat 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:  

 
 

1. Városi kitüntetések alapítása 
 

1. § 
 
Sárospatak Város Önkormányzata azon személyek, közösségek munkásságának méltó 
elismerésére, akik tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek a város fejlődésében, jó 
hírnevének öregbítésében, kapcsolatainak ápolásában, valamint az egyetemes emberi értékek 
gyarapításában, az alábbi kitüntető díjakat alapítja: 

a) Sárospatak Város Díszpolgára 
b) Pro Urbe Emlékérem 
c) Junior Pro Urbe díj 
d) Comenius Emlékérem 
e) Ködöböcz József díj 
f) Szabó Károly díj 
g) Közszolgálatért díj 
h) Szent Erzsébet díj  
i) Pécsvárady Botond közéleti díj 
j) Sárospatak nyilvánosságáért díj  
k) Jó tanuló – jó sportoló díj 
l) Elismerő Oklevél 
m) Sárospatak Ifjú Géniusza díj 

 
 

2. Sárospatak Város Díszpolgára cím 
 

2. § 
 
Sárospatak Város Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi 
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével a 
városon belül, országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, 
amely hozzájárul a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi 
magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. 
 
 

3. § 
 
(1) A díszpolgári cím adományozását kezdeményezhetik:  

a) települési képviselő, 
b) a Képviselő-testület bizottsága(i), 
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c) civil vagy gazdálkodó szervezet, 
d) országgyűlési képviselő. 

 
(2) Évente egy kitüntetés adományozható. 
 
 

4. § 
 
(1) A díszpolgári cím adományozásáról szóló díszpolgári oklevél tartalmazza: 

a) a kitüntetett nevét, foglalkozását, külföldi esetében az állampolgárságot; 
b) az adományozás jogcímét és indokait; 
c) az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét; 
d) a város címerét és az aláírásokat. 

 
(2) A díszpolgári oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá. 
 
(3) A díszpolgári oklevél átadásának időpontját állami ünnephez vagy a kitüntetett személy 
egyéni ünnepéhez kell kapcsolni. 
 
 

5. § 
 
(1) A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amely Sárospatak város tiszteletét és háláját fejezi 
ki, és ez a kitüntetett személynek – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – nem biztosít 
előjogokat és nem jár anyagi javadalmazással. 
 
(2) A kitüntetett személy 

a) meghívandó a város hivatalos ünnepségeire és egyéb kiemelkedő rendezvényeire; 
b) a Képviselő-testület rendes és rendkívüli ülésein tanácskozási joggal részt vehet; 
c) a Képviselő-testület határozata alapján Sárospatak városát vagy az önkormányzatot 

képviselő delegációba meghívható; 
d) jogosult díjtalanul látogatni a város kulturális létesítményeit; 
e) elhalálozás esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának 

tekinti és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára. 
 
 

6. § 
 
(1) A kitüntetett nevét és az adományozás évét a Díszpolgárok Könyvében kell megörökíteni. 
A díszpolgárok névjegyzékét ezen rendelet 1. függeléke tartalmazza. 
 
(2) A díszpolgári cím adományozásáról készült jegyzőkönyvet, a díszpolgár életrajzát és 
fényképét a Levéltárnak megőrzés érdekében át kell adni. 
 
 

3. Pro Urbe Emlékérem kitüntetés 
 

7. § 
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(1) Pro Urbe Emlékérem kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, szervezeteknek, 
akik a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely 
ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a város értékeit növelő, 
maradandó eredményeket értek el. 
 
(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezhetik: 

a) települési képviselő, 
b) a Képviselő-testület bizottsága(i), 
c) civil vagy gazdálkodó szervezet, 
d) országgyűlési képviselő. 

 
(3) A Pro Urbe Emlékérem kitüntetés mellé egyén részére díszoklevél és pénzjutalom, 
szervezet részére díszoklevél jár. A pénzjutalom összegét ezen rendelet 2. függeléke 
tartalmazza.  
 
(4) A Pro Urbe Emlékérem leírása: díszes tokba helyezett 10 cm átmérőjű bronzplakett, 
amelyen fölül a Pro Urbe felirat, középen a város címere, alul pedig a Sárospatak Város 
Önkormányzata felirat és az adományozás éve szerepel. 
 
(5) Évente két kitüntetés adományozható, melyből az egyik posztumusz kitüntetés lehet. 
 
(6) A kitüntetést az augusztus 20-a alkalmából rendezett városi ünnepségen a polgármester 
adja át. 
 
(7) A Pro Urbe Emlékéremmel kitüntetettek névjegyzékét ezen rendelet 3. függeléke 
tartalmazza. 
 
 

8. § 
 
(1) A díszpolgári cím és a Pro Urbe Emlékérem kitüntetés megvonható attól, aki arra 
érdemtelenné vált. 
 
(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától 
jogerősen eltiltott. 
 
(3) A visszavonásra az elismerés adományozásának eljárási rendjére vonatkozó szabályokat 
kell megfelelően alkalmazni. 
 

 
4. Junior Pro Urbe díj 

 
9. § 

 
(1) Junior Pro Urbe díj adományozható a város középfokú köznevelési intézményében tanuló 
végzős diák részére, aki kiemelkedő tanulmányi, kulturális, vagy közéleti tevékenységével 
Sárospatak hírnevét öregbítette. 
 
(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezheti:  

a) települési képviselő, 
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b) a képviselő-testület bizottsága,  
c) Sárospatakon működő középfokú köznevelési intézmények munkatársai, munkatársi 

közösségei, valamint diákönkormányzata, 
d) civil szervezet. 

 
(3) Sárospataki középfokú köznevelési intézményenként egy elismerés adományozható, 
melyet a polgármester ad át az intézmény ballagási ünnepségén.  
 
(4) A Junior Pro Urbe díjban részesülőkre a Humán Bizottság tesz javaslatot.  
 
(5) A díjjal oklevél és pénzjutalom jár, melynek összegét ezen rendelet 2. függeléke 
tartalmazza.  
 
 

5. Comenius Emlékérem kitüntetés 
 

10. § 
 
(1) Comenius Emlékérem adományozható a város nevelési és oktatási intézményeiben tanító, 
hosszú ideje kiváló nevelő-oktató munkát végző pedagógusoknak. 
 
(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezhetik: 

a) települési képviselő, 
b) Sárospatakon működő nevelési és oktatási intézmények munkatársai és munkatársi 

közösségei, 
c) valamint hallgatói önkormányzat. 

 
(3) A kitüntetésben részesülő(k)re  a Humán  Bizottság  tesz javaslatot.  
 
(4) A Comenius Emlékérem mellé díszoklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összegét 
ezen rendelet 2. függeléke tartalmazza. 
 
(5) A „Comenius Emlékérem” leírása: díszes tokba helyezett – 5 cm átmérőjű – bronzplakett, 
amelynek egyik oldalán Comenius stilizált portréja és „COMENIUS” felirat, a másik oldalán 
„SÁROSPATAK 1650-1654” felirat látható. 
 
(6) Évente legfeljebb három kitüntetés adományozható. 
 
(7) A kitüntetést a pedagógusnap alkalmából tartandó városi ünnepségen a polgármester adja 
át. 
 
 

6. Ködöböcz József díj 
 

11. § 
 
(1) Ködöböcz József díj adományozható a város művelődéséért, kulturális életének 
fejlesztéséért kiemelkedő munkát végző személyeknek, csoportoknak. 
 
(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezhetik: 
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a) települési képviselő,  
b) a kulturális tevékenységet folytató szervezetek, 
c) működő civil szervezetek és öntevékeny körök. 

 
(3) A kitüntetésben részesülő(k)re a Humán Bizottság tesz javaslatot.  
 
(4) A kitüntetéssel díszoklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összegét ezen rendelet 2. 
függeléke tartalmazza. 
 
(5) Évente egy díj adományozható. 
 
(6) A díjat a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen a polgármester 
adja át. 
 
 

7. Szabó Károly díj 
 

12. § 
 
(1) Szabó Károly díj adható Sárospatak verseny-, diák- és szabadidősportjában több éven 
keresztül aktívan részt vevő és kiemelkedő eredményt elérő természetes személy vagy 
közösség részére. 
 
(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezhetik: 

a) sárospataki sportegyesületek, 
b) sporttevékenységet folytató egyesületek, 
c) diák sportegyesületek, 
d) öntevékeny körök. 

 
(3) A kitüntetésben részesülő(k)re a Humán Bizottság tesz javaslatot. 
 
(4) A díjjal emléklap és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összegét ezen rendelet 2. függeléke 
tartalmazza. 
 
(5) Évente egy díj adományozható. 
 
(6) A díjat nemzeti ünnepeken, városi eseményekhez kapcsolódó egyéb ünnepségeken a 
polgármester adja át. 
 
 

8. Közszolgálatért díj 
 

13. § 
 
(1) Közszolgálatért díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik az 
önkormányzat intézményeiben köztisztviselőként vagy közalkalmazottként hosszú időn át 
kiemelkedő munkát végeztek. 
 
(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezhetik: 

a) települési képviselő, 
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b) Képviselő-testület bizottsága(i), 
c) civil, vagy gazdálkodó szervezet, 
d) országgyűlési képviselő, 
e) munkáltató. 

 
(3) A kitüntetéssel díszoklevél és pénzjutalom jár, a pénzjutalom összegét ezen rendelet 2. 
függeléke tartalmazza. 
 
(4) Évente egy díj adományozható. 
 
(5) A díjat az augusztus 20-a alkalmából rendezett városi ünnepségen a polgármester adja át. 
 
 

9. Szent Erzsébet díj 
 

14. § 
 
(1) Szent Erzsébet díj adományozható az egészségmegőrzés, a betegség megelőzés és 
gyógyítás, valamint karitatív területen hosszú időn keresztül, magas színvonalon végzett 
tevékenység elismeréseként.  
 
(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezhetik:  

a) települési képviselő,  
b) Képviselő-testület bizottsága, 
c) egészségügyi, vagy szociális intézmény,  
d) országgyűlési képviselő.  

 
(3) A kitüntetésben részesülőkre az Egészségügyi és Szociális Bizottság tesz javaslatot.  
 
(4) A díjjal Szent Erzsébetet ábrázoló emlékplakett, Borsi Antal szobrász alkotása, oklevél és 
pénzjutalom jár. A pénzjutalom összegét ezen rendelet 2. függeléke tartalmazza. 
 
(5) A díjat az augusztus 20-a alkalmából rendezett városi ünnepségen a polgármester adja át.  
 
 

10. Pécsvárady Botond közéleti díj  
 

15. § 
 
(1) Pécsvárady Botond közéleti díj adható a Sárospatak város közéletében hosszú időn át 
meghatározó tevékenységet folytató személyek és csoportok részére.    
 
(2) A kitüntetés adományozását bárki kezdeményezheti. 
 
(3) A kitüntetésben részesülő(k)re a Humán Bizottság tesz javaslatot. 
 
(4) A kitüntetéssel emlékérem, díszoklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összegét ezen 
rendelet 2. függeléke tartalmazza. 
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(5) Az emlékérem leírása: díszes tokba helyezett 10 cm átmérőjű bronzplakett, amelyen 
középen Pécsvárady Botond arcképe szerepel, és a plaketten körben feliratként a Pécsvárady 
Botond Közéleti Díj látható.  
 
(6) Évente egy díj adományozható.  
 
(7) A díjat az augusztus 20-a alkalmából rendezett városi ünnepségen a polgármester adja át. 
 
 

11. Sárospatak nyilvánosságáért díj 
 

16. § 
 
(1) Sárospatak nyilvánosságáért díj adományozható a város nyomtatott és elektronikus 
információszolgáltatásában magas színvonalon végzett tevékenység elismeréseként.  
 
(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezheti:  

a) települési képviselő, 
b) képviselő-testület bizottsága, 
c) civil, vagy gazdálkodó szervezet,  
d) országgyűlési képviselő. 

 
(3) A kitüntetésben részesülő(k)re a Humán Bizottság tesz javaslatot.  
 
(4) A kitüntetéssel díszoklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összegét ezen rendelet 2. 
függeléke tartalmazza.  
 
(5) Évente egy elismerés adományozható.  
 
(6) A díjat a március 15-e alkalmából rendezett városi ünnepségen a polgármester adja át.  
 
 

12. Jó tanuló - jó sportoló díj 
 

17. § 
 
(1) A kitüntetés az alap- és középfokú oktatási intézmények azon tanulói részére 
adományozható, akik a díj átadását megelőző tanévben kiemelkedő sporteredményeik mellett 
jó tanulmányi átlagot értek el. 
 
(2) A díjra felterjesztett tanulók két kategóriában részesülhetnek elismerésben: 

a) I. kategóriában a köznevelési intézményekben tanuló 1-8. évfolyamos diákok, 
b) II. kategóriában a köznevelési intézményekben tanuló 9-13. évfolyamos diákok. 

 
(3) A díj elnyerésére azok a tanulók jogosultak, akik a díj odaítélését megelőző tanévben 

a) I. kategóriában 4,70 vagy annál magasabb, 
b) II. kategóriában 4,3 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el, továbbá 
c) az adott tanévben szeptember 1. és augusztus 31. között hazai (legalább a Diákolimpiai 

versenyrendszerben megyei), vagy nemzetközi versenyen eredményesen szerepeltek. 
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(4) A díj adományozására - az oktatási intézmények ajánlása alapján – a Humán Bizottság 
tesz javaslatot. 
 
(5) A díjjal oklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összegét ezen rendelet 2. függeléke 
tartalmazza. 
 
(6) Évente legfeljebb négy díj adományozható. 
 
(7) A díjat a polgármester adja át a Képviselő-testület évi utolsó rendes ülésén. 
 
 

13. Elismerő Oklevél 
 

18. § 
 
(1) Elismerő Oklevél adományozható azon személyek, szervek részére, akik a város 
munkahelyteremtése és lakossága foglalkoztatásának elősegítése, továbbá a szolgáltatás 
színvonalának javítása érdekében kiemelkedő eredményeket értek el. 
 
(2) Az Elismerő Oklevél 3 kategóriában adományozható: 

a) I. kategóriában a 10 fő alatti, 
b) II. kategóriában a 10-50 fő közötti, 
c) III. kategóriában az 50 fő feletti foglalkoztatók részére. 

 
(3) Az Elismerő Oklevél adományozását kezdeményezhetik:  

a) települési képviselő, 
b) a Képviselő-testület bizottsága(i), 
c) civil vagy gazdálkodó szervezet, 
d) országgyűlési képviselő, 
e) a Munkaügyi Központ helyi kirendeltségének képviselője. 

 
(4) Évente kategóriánként egy-egy Elismerő Oklevél átadására kerülhet sor. 
 
(5) Az Elismerő Oklevélben részesülőkre a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tesz javaslatot.  
 
(6) Az Elismerő Oklevelet az augusztus 20-a alkalmából megrendezett városi ünnepségen a 
polgármester adja át. 
 
 

14. Sárospatak Ifjú Géniusza díj 
 

19. § 
 
(1) Sárospatak Ifjú Géniusza díj adományozható annak vagy azoknak a sárospataki állandó 
lakhellyel rendelkező, vagy sárospataki oktatási intézményben tanulói, vagy hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező 25 év alatti fiatalnak vagy fiataloknak, aki vagy akik a díj 
odaítélését megelőző időszakban országos vagy nemzetközi elismerést szereztek valamely 
tudományos területen, vagy művészeti ágban. 
 
(2) A kitüntetés adományozását kezdeményezheti: 
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a) települési képviselő, 
b) a képviselő-testület bizottsága, 
c) Sárospatakon működő nevelési és oktatási intézmények munkatársai és munkatársi 

közösségei, valamint hallgatói vagy diákönkormányzat, 
d) civil szervezet. 

 
(3) Évente egy elismerés átadására kerülhet sor. 
 
(4) A Sárospatak Ifjú Géniusza díjban részesülőkre a Humán Bizottság tesz javaslatot.  
 
(5) A díjjal oklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összegét ezen rendelet 2. függeléke 
tartalmazza. 
 
(6) A Sárospatak Ifjú Géniusza díjat az augusztus 20-a alkalmából megrendezett városi 
ünnepségen a polgármester adja át. 
 
 

15. Vegyes és záró rendelkezések 
 

20. § 
 
(1) A Képviselő-testület elhunyt személy és külföldi állampolgár részére is adományozhat 
díszpolgári címet, vagy kitüntető díjat. A külföldi állampolgár részére pénzjutalom nélkül. 
 
(2) Azon díjak vonatkozásában, ahol javaslattevő bizottság nincs megjelölve, ott az állandó 
bizottságok elnökeiből felálló ad hoc bizottság az Alpolgármester vezetésével tesz javaslatot. 
 
(3) A kitüntető díjak adományozásával kapcsolatos előkészítői, szervezői tevékenységet a 
Sárospataki Polgármesteri Hivatal látja el. 
 
(4) A díszpolgári cím és valamennyi kitüntető díj, elismerés adományozásáról a Képviselő-
testület minősített többséggel határoz. 
 
(5) A Képviselő-testület felhatalmazhatja a polgármestert a kitüntető díj e rendeletben 
szabályozottaktól eltérő időben és helyen történő átadására. 
 
(6) A kitüntetés ugyanazon személynek és közösségnek legalább öt év elteltével 
adományozható ismételten. 
 
(7) A díjakkal járó jutalom fedezetét az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében kell 
biztosítani. 
 
(8) A kitüntetettek, elismerésben részesítettek nyilvántartásának vezetéséről a Sárospataki 
Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 
 
(9) A korábban adományozott kitüntető díjak továbbra is viselhetők. 
 
 

21. § 
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(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti: 

a) a helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló  2/2007. (I.29.) rendelet,  
b) a helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló  2/2007. (I.29.) rendelet 

módosításáról szóló 19/2007. (VI.29.) rendelet,  
c) a helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló  2/2007. (I.29.) rendelet 

módosításáról szóló 20/2007. (IX. 03.) rendelet. 
 
 
 
 
 
 

K. m. f.  
 
 
 
 
 
 

dr. Vitányi Eszter           Aros János  
        jegyző           polgármester  
 
 
 
Kihirdetve: 2014. június 30. 
 
 

dr. Vitányi Eszter  
jegyző  
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1. függelék a 11/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozott  
díszpolgári cím kitüntetettjei: 

 
+ Béres Ferenc 

+ Domján József 

+ Hegyi József 

+ Dr. Ujszászy Kálmán 

+ Budavári Csaba 

+ Ködöböcz József 

+ Andrássy Kurta János 

 Tőkés László 

 Rolla János 

 Dr. Kováts Dániel 

+ Urbán György 

+ Makovecz Imre 
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2. függelék a 11/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 
 

Az elismeréssel, kitüntetéssel járó pénzjutalom nettó összege (e Ft): 
 
            
                      személy         közösség, 
            csoport, csapat 
 
 
Pro Urbe Emlékérem       120     - 
 
Junior Pro Urbe díj       25   50 
 
Comenius Emlékérem     70     - 
 
Szabó Károly-díj      70   100 
 
Ködöböcz József díj      70   100 
 
Jó tanuló – jó sportoló cím  I. kategória  25     - 
 
              II. kategória  35     - 
 
Közszolgálatért díj      70   100 
 
Szent Erzsébet díj       70   100 
 
Pécsvárady Botond közéleti díj    70   100 
 
Sárospatak nyilvánosságáért díj     70   100 
 
Sárospatak Ifjú Géniusza díj      40   80 
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3. függelék a 11/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 
 

A Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozott  
„Pro Urbe Emlékérem” kitüntetettjei: 

- 1994. évtől - 
 
 
   Csehi Ferenc 

+ Sipos György 

+ Dr. Orbán István 

+ Lavotha Géza 

+ Urbán György 

+ Dr. Lázi János 

+ Szentimrei Mihály 

   Dr. Janó Ákos 

+ Dr. Balassa Iván 

+ Dr. Polányi Mária 

   Óbudai Társaskör 

   Liszt Ferenc Kamarazenekar 

   Dobay Béla 

   Molnár Irén 

+ Pécsvárady Botond István 

   Ágoston András 

   Dr. László Géza 

   Kuklay Antal 

   Dr. Seregély István 

+ Engi Andor  

   Novákovits István  

   Virágh Sándor 

   Kiss József 

   Déry Zoltán     

   Szent Erzsébet Történelmi Társaság  

   Halász János  

 
 
 


