Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2006. /VII. 28./ önkormányzati rendelete
a városi önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a.) pontjában,
továbbá a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. Törvény 7.§-ában kapott
felhatalmazás alapján, továbbá annak érdekében, hogy a város fejlődését elősegítő, értékeinek
gyarapításában kifejtett kiemelkedő, példamutató tevékenységet elismerje, Pásztó Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§.
(1) A Képviselő-testület az alábbi kitüntető címet és díjakat (továbbiakban együtt:
kitüntetések) alapítja:
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
h.)1 Babják Bertold Díj.

(2) 2Az (1) bekezdés a), c), d), e) és h) pontjaiban meghatározott kitüntetések egyéneknek,
az (1) bekezdés b), f) és g) pontjaiban meghatározott kitüntetések egyéneknek és
közösségeknek egyaránt adományozhatók.
2.§.
(1) A kitüntetések adományozására felkérés nélkül is indokolással ellátott javaslatot
tehetnek:
a. bármely pásztói választópolgár,
b.

a Képviselő-testület bizottsága, illetve tagjai

c. önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságának vezetői,
d. pásztói székhelyű civil-, vagy gazdálkodó szervezet, valamint alapítvány,
e. az egyes kitüntetéseknél e rendeletben meghatározottak.
(2) A javaslatot az (1) bekezdésben nevesítettek minden év január 31-ig, illetve
polgármesteri felkérés esetén 8 napon belül tehetik meg.
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(3) A javaslatok benyújtásának lehetőségéről felhívást kell közzétenni a Pásztói
Hírlapban, a Városi TV-ben és Pásztó internetes honlapján.
(4) A javaslatokat a Polgármesternek kell megküldeni.
(5) 3A kitüntetések odaítéléséről az átadást megelőző 45 napon belül a Képviselő-testület
minősített többséggel dönt. A döntést megelőzően a döntéstervezetet a Képviselőtestület minden bizottsága véleményezi.
3.§.
(1) A kitüntetéssel járó oklevélnek tartalmaznia kell az adományozó határozat számát és
keltét, a kitüntetés elnevezését, az adományozó és a kitüntetett nevét, Pásztó Város
címerét, valamint Pásztó Város Önkormányzatának bélyegző lenyomatát.
(2) Az oklevelet a Polgármester és a Jegyző írja alá.
4.§.
(1) Posztumusz kitüntetés is adományozható, ilyen esetben a PTK 685.§. b/ pontjában
meghatározott közeli hozzátartozók a hivatkozott jogszabályban leírt sorrendben
jogosultak a kitüntetés átvételére. Amennyiben a kitüntetés átadása valamilyen oknál
fogva az előbbiek szerint nem valósítható meg, úgy az oklevelet megfelelő módon a
Polgármesteri Hivatalban vagy a Pásztói Múzeum helytörténeti gyűjteményében kell
elhelyezni.
(2) Kitüntetés megosztva nem adható.
(3) A kitüntetéseket a polgármester adja át és gondoskodik az ünnepélyes körülmények
megszervezéséről.
(4)4 A kitüntetést e rendeletben meghatározott időpontban és esemény keretében kell
átadni. Kivételesen indokolt esetben a kitüntetés a rendeletben meghatározott
időponttól eltérő időpontban is átadható.
5.§.
(1) Ha bármely kitüntetésben közösség részesül, a kitüntetéshez a megállapított
pénzjutalommal azonos összegű támogatás illeti meg a közösséget, valamint egy
emlékplakett /emlékérem/ és egy oklevél.
(2) Külföldi állampolgárnak a kitüntetés adományozásakor saját államának nyelvén az
oklevél hiteles fordításának a szövegét is mellékelni kell.
6.§.
(1) Az e rendelet alapján adományozott kitüntetésekről nyilvántartást kell vezetni, melyről
a Jegyző gondoskodik.
(2) Az adományozás bejegyzését a Jegyző hitelesíti.
(3) A nyilvántartásban a következő adatok szerepelnek:
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a.

a kitüntetés megnevezése;

b.

a kitüntetett neve, lakhelye (működési helye);

c. az adományozás jogcíme;
d. az adományozásról rendelkező határozat száma;
e. az adományozás időpontja.
7.§.
(1) Az a kitüntetett, akit a bíróság jogerős ítéletével a közügyek, vagy foglalkozás
gyakorlásától eltiltott, érdemtelenné válik a kitüntető díjra és tőle azt vissza kell vonni.
(2) A kitüntetésre egyéb okból méltatlanná vált személytől, valamint közösségtől az
elismerés visszavonható.
(3) A megvonást azok kezdeményezhetik, akik a kitüntetések adományozására javaslatot
tehetnek.
(4) A visszavonásról a Képviselő-testület a tudomására jutott tények, információk
mérlegelése alapján, minősített többséggel dönt.
(5) Visszavonás esetén az adományozott adatait a kitüntetésekről vezetett nyilvántartásból
– a jegyző által hitelesített áthúzással - törölni kell. A pénzjutalom és egyéb tárgyi
adomány nem követelhető vissza.
Pásztó Város Díszpolgára Kitüntető Cím
8.§.
(1) 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.
(2) A kitüntető címet minden évben március 15., augusztus 20., vagy október 23.
alkalmából rendezett ünnepi képviselő-testületi ülés vagy városi ünnepség keretében
kell átadni.
(3) A kitüntető címből évente legfeljebb egy, kivételesen esetleg kettő adható,
amennyiben az előző évben odaítélésre nem került sor.
(4) A Pásztó Város Díszpolgára Kitüntető Címmel
a. 5szokásos értékű – 80.000 Ft-100.000 Ft - ajándéktárgy
b. díszoklevél és
c. nettó 150.000 ft. pénzjutalom jár.
(5) A város díszpolgára az önkormányzat és a város lakossága tiszteletét és megbecsülését
élvezi, ezért:
 az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre – fenntartott
hely biztosítása mellett – meg kell hívni,
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jogosult az önkormányzat kiadványainak egy-egy tiszteletpéldányára,
amennyiben részt vesz a Képviselő-testület vagy bizottsága nyilvános
ülésein, tanácskozási jog illeti meg,
 a Képviselő-testület eseti döntése alapján a várost képviselő delegáció
résztvevőjeként felkérhető.
(6) Az (5) bekezdés szerinti jogosultságok biztosításáért a polgármester felelős.
„Pásztóért” Emlékplakett Díj
9.§.
(1) „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.
(2) A kitüntető címet minden évben március 15., augusztus 20., vagy október 23.
alkalmából rendezett ünnepi képviselő-testületi ülés vagy városi ünnepség keretében
kell átadni.
(3) Az emlékplakettből évente legfeljebb három adható.
(4) A „Pásztóért” Emlékplakett Díjjal
a. emlékplakett
b. díszoklevél és
c. nettó 100.000 ft. pénzjutalom jár.
(5) Az emlékplakett: Az emlékplakett kör alakú 100 mm átmérőjű, átlag 10 mm
vastagságú bronzból készült egyoldalas plakett az első oldalán a Szent Lőrinc
templom részletét, kocka alakú modern lakásokat, két oldalt a Mátra és a Cserhát
hegységet, középen a Zagyva patakot jelképező dombormű, „Pásztóért” felirattal.
Ágasváry Lajos Díj
10.§.
(1) 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.
(2) A díj átadására minden évben március 15., augusztus 20., október 23., vagy a Pedagógus
Nap alkalmából tartandó, vagy ahhoz kapcsolódó rendezvény keretében kerül sor.
(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb kettő adható.

4

(4) Ágasváry Lajos Díj adományozására a 2.§. (1) bekezdés a.-d. pontjában meghatározottak
mellett javaslatot tehetnek:
a. az iskola- (óvoda-) székek,
b. az intézményi érdekképviseletek,
c. az intézményi diákönkormányzatok
(5) A kitüntető díjjal
emlékplakett6

a.
b. díszoklevél és
c. nettó 50.000 ft. pénzjutalom jár.
(6)7 Az Ágasváry Lajos Díjjal járó emlékplakett kör alakú, 110 mm átmérőjű, átlag 10 mm
vastagságú bronzból készült egyoldalas plakett az első oldalán a Szent Lőrinc
Plébániatemplom részlete, kocka alakú modern lakások, a háttérben a Mátra és a Cserhát
hegyvonulatai, jobb oldalán „PRO URBE” felirat látható. A plakett bordó velúr borítású
díszdobozban van, melynek belső részén kis fém táblán az „Ágasváry Lajos Díj” felirat
szerepel.
(7)8 Hk.
(8)9 Hk.
Csohány Kálmán Díj
11.§.
(1) Csohány Kálmán Díj adományozható Pásztó Város kulturális, közművelődési,
közgyűjteményi, művészeti életében elért kimagasló érdemek elismerésére, továbbá a
Csohány életmű gondozásáért.
(2) A díjat minden évben március 15., augusztus 20., október 23., vagy a Kultúra Napja
alkalmából rendezett ünnepi képviselő-testületi ülés vagy városi ünnepség keretében kell
átadni.
(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb kettő adható.
(4) Csohány Kálmán Díj adományozására a 2.§. (1) bekezdés a.-d. pontjában meghatározottak
mellett javaslatot tehetnek az intézményi érdekképviseletek.
(5) A kitüntető díjjal
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a. emlékplakett10
b. díszoklevél és
c. nettó 50.000 ft. pénzjutalom jár.
(6)11 A Csohány Kálmán Díjjal járó emlékplakett kör alakú, 110 mm átmérőjű, átlag 10 mm
vastagságú bronzból készült egyoldalas plakett az első oldalán a Szent Lőrinc
Plébániatemplom részlete, kocka alakú modern lakások, a háttérben a Mátra és a Cserhát
hegyvonulatai, jobb oldalán „PRO URBE” felirat látható. A plakett bordó velúr borítású
díszdobozban van, melynek belső részén kis fém táblán az „Csohány Kálmán Díj” felirat
szerepel.
(7)

12

Hk.
Keglevich Margit Díj
12.§.

(1) Keglevich Margit Díj adományozható a város egészségügyi, vagy szociális ellátása
érdekében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtő személynek.
(2) A díjat átadására minden évben március 15., augusztus 20., október 23., vagy a
Semmelweis Nap alkalmából tartandó, vagy ahhoz kapcsolódó rendezvény keretében
kerül sor.
(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb kettő adható.
(4) Keglevich Margit Díj adományozására a 2.§. (1) bekezdés a.-d.
meghatározottak mellett javaslatot tehetnek az intézményi érdekképviseletek.

pontjában

(5) A kitüntető díjjal
a. emlékplakett13
b. díszoklevél és
c. nettó 50.000 ft. pénzjutalom jár.
14

A Keglevich Margit Díjjal járó emlékplakett kör alakú, 110 mm átmérőjű, átlag 10 mm
vastagságú bronzból készült egyoldalas plakett az első oldalán a Szent Lőrinc
Plébániatemplom részlete, kocka alakú modern lakások, a háttérben a Mátra és a Cserhát
hegyvonulatai, jobb oldalán „PRO URBE” felirat látható. A plakett bordó velúr borítású
díszdobozban van, melynek belső részén kis fém táblán az „Keglevich Margit Díj” felirat
szerepel.
(7) 15 Hk.
(6)
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Pásztó Város Sportjáért Díj
13.§.
(1) Pásztó Város Sportjáért Díj adományozható egyénnek és közösségnek az alábbi
esetekben:
a. a városi testnevelés és sport érdekében kifejtett példamutatóan eredményes
kiemelkedő tevékenységért,
b. kiemelkedő sportteljesítmény, vagy egész életmű elismeréseként,
c. nemzetközi eredmény és azt segítő tevékenység elismeréseként,
d. a város testnevelési és sportmozgalmának, feltételrendszerének anyagi
támogatásáért,
e. a diáksport terén végzett kiemelkedő tevékenységéért,
f. a szabadidősport szervezéséért, fejlesztéséért.
g. a város sportlétesítményeinek fejlesztéséért, fenntartásáért végzett kimagasló
teljesítmény elismeréseként.
(2) A díjat minden évben március 15., augusztus 20., vagy október 23. alkalmából szervezett
ünnepség keretében kell átadni.
(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb három adható.
(4) adományozására a 2.§. (1) bekezdés a.-d. pontjában meghatározottak mellett javaslatot

tehetnek:
a. a városi sportszövetségek, sportszervezetek vezetői
b. a városi diáksport-egyesületek vezetői
(5) Pásztó Város Sportjáért Díjjal
a. emlékplakett16
b. díszoklevél és
c. nettó 50.000 ft. pénzjutalom jár.
(6)

17

A Pásztó Város Sportjáért Díjjal járó emlékplakett kör alakú, 110 mm átmérőjű, átlag 10
mm vastagságú bronzból készült egyoldalas plakett az első oldalán a Szent Lőrinc
Plébániatemplom részlete, kocka alakú modern lakások, a háttérben a Mátra és a Cserhát
hegyvonulatai, jobb oldalán „PRO URBE” felirat látható. A plakett bordó velúr borítású
díszdobozban van, melynek belső részén kis fém táblán az „Pásztó Város Sportjáért Díj”
felirat szerepel.

(7) A kiemelkedő nemzetközi sporteredmény elérése esetén (Olimpia, Világ-Európa
bajnokság) a javaslatról soron kívül kell dönteni, illetve a díj átadásáról intézkedni. Ebben
az esetben a (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

16
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Módosította a 23/2015. /X. 2./ önkorm. rend. 2. § /1/ bek. Hatályos 2015. X. 3-tól.
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(8)

18

Hk.
„Közszolgálatért” Díj
14.§.

(1) „Közszolgálatért” Díj adományozható egyénnek vagy közösségnek a közszolgálatban
elért kimagasló teljesítményért, elsősorban köztisztviselőként vagy közalkalmazottként a
város érdekében kifejtett példás tevékenységért.
(2) A díjat minden évben március 15., augusztus 20., vagy október 23. alkalmából rendezett
ünnepi képviselő-testületi ülés vagy városi ünnepség keretében kell átadni.
(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb kettő adható.
(4) „Közszolgálatért” Díj adományozására a 2.§. (1) bekezdés a.-d.
meghatározottak mellett javaslatot tehetnek az intézményi érdekképviseletek.

pontjában

(5) A „Közszolgálatért” Díjjal
a. emlékplakett19
b. díszoklevél és
c. nettó 50.000 ft. pénzjutalom jár.

(6) A Közszolgálatért Díjjal járó emlékplakett kör alakú, 110 mm átmérőjű, átlag 10 mm
vastagságú bronzból készült egyoldalas plakett az első oldalán a Szent Lőrinc
Plébániatemplom részlete, kocka alakú modern lakások, a háttérben a Mátra és a Cserhát
hegyvonulatai, jobb oldalán „PRO URBE” felirat látható. A plakett bordó velúr borítású
díszdobozban van, melynek belső részén kis fém táblán az „Közszolgálatért Díj” felirat
szerepel.
(7)20
Babják Bertold Díj21
14/A. §
(1) Babják Bertold Díj adományozható annak a jól tanuló, jól sportoló, 6-20. életév közötti,
pásztói alapfokú, vagy középfokú oktatási intézményben tanuló diáknak, aki az utolsó
lezárt tanév végén 4,70, vagy annál magasabb tanulmányi átlagot ért el, vagy valamely
területi, országos, vagy nemzetközi tanulmányi versenyen kiemelkedően teljesített és
kiváló területi, országos, vagy nemzetközi sporteredményt ért el.
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február 1-től.
19
Módosította a 23/2015. /X. 2./ önkorm. rend.2. § /1/ bek. Hatályos 2015. X. 3-tól.
20
Hatályon kívül helyezte az 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.
február 1-től.
21
Megállapította az 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2014. február 1-től.

8

(2) A díj átadására minden évben március 15., augusztus 20., vagy október 23. alkalmából
tartott ünnepi testületi ülés, vagy tanévzáró, ballagási iskolai ünnepély keretében kerül
sor.
(3) Babják Bertold Díj adományozására javaslatot tehetnek a 2. § (1) bekezdés a)-d)
pontjában meghatározottakon túl a 10. § (4) bekezdésében felsoroltak.
(4) A kitüntető díjból évente legfeljebb három adható, két általános és egy középiskolai
tanulónak.
(5) A kitüntető díjjal
a) emlékérem,
b) díszoklevél
c) nettó 50.000 Ft pénzjutalom
jár.
(6) A Babják Bertold Díj emlékérem kör alakú, 2,5 mm vastag, ezüst színű, fémből készült
egyoldalas érem, előlapján Pásztó Város címere, alatta a „Babják Bertold Díj” felirat áll.
Az érem fából készült tokban van, amelynek fedelén Pásztó Város címere, alatta a
„PÁSZTÓ” felirat szerepel.”
Vegyes és Záró rendelkezések
15.§.
(1) A kitüntetések adományozásával járó költségek, járulékok és adófizetési kötelezettségek
fedezetét a város mindenkori éves költségvetési rendeletében külön soron kell biztosítani.
(2) A kitüntetések adományozását, a kitüntetettek méltatását, a kitüntetés visszavonását, a
kitüntetett személy elhalálozását a Pásztói Hírlapban és a város internetes honlapján –
megfelelő módon – közzé kell tenni.
(3) Az e rendelet hatályba lépését megelőzően adományozott címek és kitüntetések tovább
viselhetők.
16.§.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület
26/1992./XII.30./ számú rendelete, az ezt módosító 6/1996./II.14./ számú rendelete, a
17/1999./VIII.25./ számú rendelete és a 19/2004./XI.12./ számú rendelete hatályát veszti.
Pásztó, 2006. július 20.

Dömsödi Gábor
polgármester

Dr. Sándor Balázs
jegyző
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