
 
 
 
 
Szám: 1-111/2010.  

A határozat meghozatala minősített 
szavazattöbbséget igényel. 

 
 
 
       Figyelem! 

     Az Ötv. rendelkezése alapján  
kötelezően zárt ülésen tárgyalandó,  
nyilvánosságra hozni tilos! 
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Tisztelt Képviselő- testület! 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2006./VII.28./ rendeletével kitüntető 
címeket és díjakat alapított, illetve meghatározta azok odaítélésének feltételeit és rendjét. 
A rendelet szerint a Képviselő- testület az alábbi kitüntetések és díjak odaítéléséről dönthet: 
 

a.) Pásztó Város Díszpolgára Kitüntető Cím 
b.) „Pásztóért” Emlékplakett Díj 
c.) Ágasváry Lajos Díj 
d.) Csohány Kálmán Díj 
e.) Keglevich Margit Díj 
f.) Pásztó Város Sportjáért Díj 
g.) „Közszolgálatért” Díj 

 
Az a.), c.), d.) és e.) pontokban meghatározott díjak és kitüntetések csak egyéneknek, a b.), f.) 
és g.) pontokban meghatározottak pedig egyéneknek és közösségeknek egyaránt 
adományozhatók. Posztumusz kitüntetés is adományozható. 
A kitüntetések adományozására felkérés nélkül is -indokolással ellátott- javaslatot tehet 
bármely pásztói választópolgár, illetve a rendeletben nevesített személy vagy szervezet. A 
javaslatot minden év január 31-ig, polgármesteri felkérés esetén 8 napon belül lehet megtenni. 
Ez évben 12 javaslattevőtől (magánszemély és szervezet) érkezett javaslat, amely 15 személyt 
és 1 szervezetet érintett. 
A listát kitüntetésenként állítottuk össze. 
A javasolt személyek és a javaslatot tévők jegyzékét a csatolt táblázat tartalmazza. 
A kitüntető címek közül a Pásztó Város Sportjáért Díj – a javasolt két személy részére – 2010. 
március 15-e alkalmából átadásra került.  
A jelöltek előtt a díj adományozására vonatkozó, a rendeletben meghatározott lényegesebb 
feltételeket is idézzük. 
 
Pásztó Város Díszpolgára Kitüntető Cím adományozható annak a magyar vagy külföldi 
állampolgárnak, aki valamely, a városhoz kötődő és jelentős eredményt hozó munkájával, 
vagy egész életművével elismerést szerzett, aki példamutató emberi magatartásával 
hozzájárult a város jó hírnevéhez. 
 
„Pásztóért” Emlékplakett Díj adományozható egyéneknek és közösségeknek a közéletben, 
a közszolgálatban a társadalmi, gazdasági élet különböző területein elért kimagasló, a város 
hírnevét öregbítő teljesítményekért, a város szellemi, anyagi értékeinek gyarapítása során 
kifejtett példás tevékenységekért. 
 
Ágasváry Lajos Díj adományozható annak a pedagógusnak, aki a városban sok éven át 
folytatott kiemelkedő oktató- nevelő munkájával kifejezte elkötelezettségét a pedagógus 
élethivatás mellett, sokat tett a város oktatásügyéért, az ifjúság fejlődéséért, aki az alkalmazott 
módszereiben  követendő példaként szolgál a többi pedagógus számára.  
 
Csohány Kálmán Díj adományozható Pásztó Város kulturális, közművelődési, 
közgyűjteményi, művészeti életében elért kimagasló érdemek elismerésére, továbbá a 
Csohány életmű gondozásáért. 
 
Keglevich Margit Díj adományozható a város egészségügyi, vagy szociális ellátása 
érdekében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtő személynek. 



 „Közszolgálatért” Díj adományozható egyénnek vagy közösségnek a közszolgálatban elért 
kimagasló teljesítményért, elsősorban köztisztviselőként vagy közalkalmazottként a város 
érdekében kifejtett példás tevékenységért. 
 
 
Mivel a díjakból és kitüntető címekből évente csak a rendeletben meghatározott mennyiség 
adható ki és egy-egy díj vagy cím odaítélésére a kioszthatónál több javaslat érkezett, kérem a 
Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntsön azok odaítéléséről.  
 
 

I. Határozati javaslat 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a városhoz kötődő, eredményes  
munkájáért és példamutató, emberi magatartásáért a város jó hírnevének öregbítéséért 
 
______________________ 
______________________ 
 
Pásztó Város Díszpolgára Kitüntető Címben részesíti. 

 
II. Határozati javaslat 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a közéletben, a közszolgálatban a 
társadalmi, gazdasági élet különböző területein elért kimagasló, a város hírnevét öregbítő 
teljesítményéért, a város szellemi, anyagi értékeinek gyarapítása során kifejtett példás 
tevékenységéért 
 
______________________ 
______________________ 
 
„Pásztóért” Emlékplakett Díjban részesíti. 
 
III. Határozati javaslat 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a kiemelkedő oktató-nevelő 
munkájáért, a város oktatásügye, az ifjúág fejlődése érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseképpen 
 
_______________________ 
_______________________ 
 
Ágasváry Lajos Díjban részesíti. 
 
IV. Határozati javaslat 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Pásztó Város kulturális, közművelődési, 
közgyűjteményi, művészeti életében elért kimagasló érdemi elismeréseként, a Csohány 
életmű gondozásáért  
 
______________________ 
______________________ 
Csohány Kálmán Díjban részesíti. 
 
 



V. Határozati javaslat 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete a város egészségügyi ellátása érdekében  
hosszabb időn át kifejtett kiemelkedő tevékenységéért 
 
______________________ 
______________________ 
 
Keglevich Margit Díjban részesíti. 

 
VI. Határozati javaslat 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő- testülete a közszolgálatban elért kimagasló 
teljesítményéért, a város érdekében kifejtett példás tevékenységéért 
______________________ 
______________________ 
 
„Közszolgálatért” Díjban részesíti. 
 
VII. Határozati javaslat 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete biztosítja a kitüntetésekkel járó és az 
azzal kapcsolatban szükséges pénzdíjak és költségek fedezetét. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: polgármester 
 
 
Pásztó, 2010. július 15. 
 
 
 
 

 Sisák Imre 
polgármester 

 
 
Határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 

 dr. Tasi Borbála  
címzetes főjegyző 
 
 
 
 
 


