Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§ (1)
bekezdése és későbbi módosításai alapján összhangban Dunaszerdahely Város
Alapszabályzatának 24. cikkével a következő rendeletet alkotja:

Dunaszerdahely Város 2016/22. sz. (2016. december 6.) általános érvényű rendelete
Dunaszerdahely Város díjainak adományozásáról

I.
Bevezető rendelkezések

1. Jelen általános érvényű rendelet határozza meg Dunaszerdahely Város díjai
adományozásának feltételeit és módját az olyan egyének és közösségek számára, akik
érdemet szereztek a város fejlődésében, jó hírnevének itthon és külföldön való
terjesztésében, akik kimagasló emberi tevékenységet végeztek az emberi élet védelmének,
a város vagyonának és lakosainak érdekében és a társadalmi érdeket szolgálták.
2. Dunaszerdahely Város a következő díjakat adományozza:
a) Dunaszerdahely Város Díszpolgára cím
b) Dunaszerdahely Város PRO URBE Díj
c) Dunaszerdahely Város PRO URBE JUVENIS Díj
d) Dunaszerdahely Város Polgármesterének Díja
e) Dunaszerdahely Város Polgármesterének Emléklapja
f) Év Pedagógusa Díj
g) Év Pedagógusa Díj – közönség díj

II.
Dunaszerdahely Város Díszpolgára cím

1. A Dunaszerdahely Város Díszpolgára címet olyan kiemelkedő személyiségnek lehet
adományozni, aki Dunaszerdahely Város területén kívül él (nem a város lakosa), tartósan
és különösen kiemelkedő módon érdemet szerzett a város fejlődésében, érdekeinek
védelmében és jó hírnevének itthon és külföldön való terjesztésében vagy kimagasló
eredményt értek el az egyetemes emberi értékek gyarapításában
2. Az (1) bekezdés szerinti városi díj adományozására javaslatot tehet (1.sz. melléklet) a:
a) polgármester,
b) Képviselő-testület képviselője,
c) természetes
vagy
jogi
személyek
a Képviselő-testület
képviselőinek
közreműködésével.
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3. A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a jelölt adatait: családi és utónév, titulus, születési idő, állampolgárság, állandó lakhely
címe,
b) a javaslat indokolása, kiegészítve az eddigi tevékenységének értékelésével, elért
sikereivel és hazai illetve külföldi kitüntetéseivel,
c) a jelölt illetve törvényes képviselőjének beleegyezése a személyes adatok
feldolgozásához.
4. A javaslatokat bizottság bírálja el és állásfoglalását a Képviselő-testület elé terjeszti.
A bizottság tagjai:
 alpolgármester – bizottság elnöke
 a városi hivatal közoktatási, szociális, sport és kulturális főosztályvezetője
 a Képviselő-testület szakbizottságainak elnökei.
5. A díj adományozásáról okirat kerül kiadásra, amelyet a polgármester ír alá és ad át
a Képviselő-testület ünnepi ülésén az adományozás emlékkönyvbe való bejegyzésével
egybekötve.
6. A díj adományozásáról minőségi természetes papíralapú okirat kerül kiadásra, amely
grafikája tartalmazza a város színeit és címerét. A szövegben szerepel az adományozott
családi és utóneve, érdemei és a város díszpolgárát megillető jogok. Az okiratot a város
pecsétjével látják el.
7. Az okiratot kétnyelvűen is ki lehet állítani, a második nyelv lehet a díjazott anyanyelve
vagy valamelyik világnyelv.
8. A város díszpolgárának emlékplakett kerül átadásra, amely igazolja a díszpolgárság
adományozását.
9. A plakett előlapján Dunaszerdahely Város címere és a következő szöveg: „Dunaszerdahely
Város Díszpolgára” található.
10.Az első oldalon található a díjazott családi és utóneve, lakhelye, születési ideje és a
díszpolgárság adományozásának időpontja, a város pecsétje és a polgármester aláírása. A
második oldalon a díszpolgár jogai kerülnek feltüntetésre.
11. A díszpolgár részére a díszoklevél mellett a város szimbolikus kulcsa is átadásra kerül. A
kulcs fémből készül és díszdobozban kerül elhelyezésre.
12. A díszpolgár Dunaszerdahely Város lakosaival azonos jogokat élvez, kivéve nem
választható a Képviselő-testület képviselőjévé, polgármesterré és nem is vehet részt a város
önkormányzati szerveinek választásán és nem szavazhat a város fejlődésével és életével
kapcsolatos jelentős kérdésekben (helyi népszavazás).
13. A díszpolgár külön jogai:
- a Képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet,
- a város által rendezett hivatalos ünnepségekre meghívást nyer,
a városi önkormányzat szervei előtt előnyt élvez a köz- vagy magánügyei intézése
során.
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14. Az okirat és a város díszpolgári címének odaítéléséről szóló legitimáció, valamint a város
szimbolikus kulcsának adományozott részére történő átadására ünnepi ülésen kerül sor,
melynek helyét és időpontját a Képviselő-testület határozza meg.
15. Kivételes esetekben, elhunyt természetes személy részére is lehet díjat adományozni - in
memoriam megnevezéssel. Ilyen esetben a díjat az elhunyt hozzátartozója veheti át.

III.
Dunaszerdahely Város PRO URBE Díj

1. Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete (továbbiakban „Képviselő-testület“)
Dunaszerdahely Város PRO URBE Díjat adományoz azon egyén vagy közösség
(továbbiakban „jelölt”) részére, akik tevékenységükkel érdemet szerzetek Dunaszerdahely
Város fejlődésében, alkotó tevékenységet végeztek, a kultúra és sport, oktatás, nevelés és
tudomány, társadalmi élet területén kiemelkedő eredményt értek el.
2. Az (1) bekezdés szerinti városi díj adományozására javaslatot tehet (1.sz. melléklet) a:
a) polgármester,
b) Képviselő-testület képviselője,
c) természetes
vagy
jogi
személyek
a Képviselő-testület
képviselőinek
közreműködésével.
3. A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a jelölt adatait:
 egyén esetében: családi és utónév, titulus, születési idő, állampolgárság, állandó
lakhely címe
 közösség esetén: megnevezés, székhely, képviselő megnevezése, közösség tagjainak
száma, tevékenység irányultsága
b) a javaslat indokolása, kiegészítve az eddigi tevékenységének értékelésével, elért
sikereivel és hazai illetve külföldi kitüntetéseivel,
c) a jelölt illetve törvényes képviselőjének beleegyezése a személyes adatok
feldolgozásához.
4. A javaslatokat bizottság bírálja el és állásfoglalását a Képviselő-testület elé terjeszti.
A bizottság tagjai:
 alpolgármester – bizottság elnöke
 a városi hivatal közoktatási, szociális, sport és kulturális főosztályvezetője
 a Képviselő-testület bizottságainak elnökei.
5. A díjazottnak szóló kitüntetést a város polgármestere az ünnepi ülésen adja át, melynek
helyét és időpontját a Képviselő-testület határozza meg.
6. A díj adományozásáról okirat kerül kiadásra, amelyen szerepel az adományozott családi és
utóneve, titulusa és lakhelye, az adományozás helye és időpontja, a polgármester aláírása,
családi és utónevének, valamint betöltött funkciójának feltüntetése. Az okiratot a város
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pecsétjével látják el. Az okiratot kétnyelvűen is ki lehet állítani, a második nyelv lehet
a díjazott anyanyelve vagy valamelyik világnyelv.
7. A díj a Város címerével és a „PRO URBE●
●DUNASZERDAHELY“ felirattal ellátott bronz érem.

DUNAJSKÁ

STREDA

8. Dunaszerdahely Város PRO URBE Díjat minden évben legfeljebb 3 jelöltnek lehet
adományozni.
9. A díj részét képezi 1000 euró értékű pénzjutalom is, ha azt a Képviselő-testület
jóváhagyja.
10. A díj ismételt adományozására lehetőség van ugyanazon adományozott részére, de csak az
utolsó adományozás óta eltel 5 év után.
11. Kivételes esetekben, elhunyt természetes személy részére is lehet díjat adományozni - in
memoriam megnevezéssel. Ilyen esetben a díjat az elhunyt hozzátartozója veheti át.

IV.
Dunaszerdahely Város PRO URBE JUVENIS Díj

1. Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete (továbbiakban „Képviselő-testület“)
Dunaszerdahely Város PRO URBE JUVENIS Díjat adományoz azon 26. életévet be
nem töltött egyén (továbbiakban „jelölt”) részére, aki tevékenységével érdemet szerzett
Dunaszerdahely Város fejlődésében, kitűnő tanulmányi eredményt ért el, alkotó
tevékenységet végzett, a kultúra és sport, oktatás, nevelés és tudomány, társadalmi élet
területén kiemelkedő eredményt ért el.
2. Az (1) bekezdés szerinti városi díj adományozására javaslatot tehet (1.sz. melléklet) a:
a) polgármester,
b) Képviselő-testület képviselője,
c) természetes
vagy
jogi
személyek
a Képviselő-testület
képviselőinek
közreműködésével.
3. A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a jelölt adatait: családi és utónév, titulus, születési idő, állampolgárság, állandó lakhely
címe,
b) a javaslat indokolása, kiegészítve az eddigi tevékenységének értékelésével, elért
sikereivel és hazai illetve külföldi kitüntetéseivel,
c) a jelölt illetve törvényes képviselőjének beleegyezése a személyes adatok
feldolgozásához.
4. A javaslatokat bizottság bírálja el és állásfoglalását a Képviselő-testület elé terjeszti.
A bizottság tagjai:
 alpolgármester – bizottság elnöke
 a városi hivatal közoktatási, szociális, sport és kulturális főosztályvezetője
 a Képviselő-testület bizottságainak elnökei
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5. A díjazottnak szóló kitüntetést a város polgármestere az ünnepi ülésen adja át, melynek
helyét és időpontját a Képviselő-testület határozza meg. A díj adományozásról bejegyzés
készül az emlékkönyvbe.
6. A díj adományozásáról okirat kerül kiadásra, amelyen szerepel az adományozott családi és
utóneve, titulusa és lakhelye, az adományozás helye és időpontja, a polgármester aláírása,
családi és utónevének, valamint betöltött funkciójának feltüntetése. Az okiratot a város
pecsétjével látják el. Az okiratot kétnyelvűen is ki lehet állítani, a második nyelv lehet
a díjazott anyanyelve vagy valamelyik világnyelv.
7. A díj a Város címerével és a „PRO URBE JUVENIS● DUNAJSKÁ STREDA
●DUNASZERDAHELY“ felirattal ellátott bronz érem.
8. Dunaszerdahely Város PRO URBE JUVENIS Díjat minden évben legfeljebb 3 jelöltnek
lehet adományozni.
9. A díj részét képezi 500 euró értékű pénzjutalom is, ha azt a Képviselő-testület jóváhagyja.
10. A díj ismételt adományozására lehetőség van ugyanazon adományozott részére, de csak az
utolsó adományozás óta eltel 3 év után.
11. Kivételes esetekben, elhunyt természetes személy részére is lehet díjat adományozni - in
memoriam megnevezéssel. Ilyen esetben a díjat az elhunyt hozzátartozója veheti át.

V.
Dunaszerdahely Város Polgármesterének Díja

1. Dunaszerdahely Város Polgármesterének Díját (továbbiakban „polgármesteri díj“)
a polgármester olyan személyeknek és közösségeknek adományozhatja, akik kimagaslót
alkottak, kiemelkedő eredményt értek el a tudomány, a technika, a művészet, a sport,
a nevelés területén, tevékenységet végeztek emberi élet védelmének, a város vagyonának
és lakosainak érdekében, továbbá olyan személyek tevékenységért, akik tevékenységükkel
érdemeket szereztek a város gazdasági és kulturális fejlődésében, jó hírnevének itthon és
külföldön való terjesztésében, véradóknak – akik a Jánsky-emlékérem arany fokozatának
birtokosai.
2. Dunaszerdahely Város Polgármesterének Díjára írásbeli javaslatot tehetnek a
polgármesternek a Képviselő-testület képviselő, jogi és természetes személyek. (1.sz.
melléklet)
3. A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a jelölt adatait:
 egyén esetében: családi és utónév, titulus, születési idő, állampolgárság, nemzetiség,
állandó lakhely címe
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 közösség esetén: megnevezés, székhely, képviselő megnevezése, közösség tagjainak
száma, tevékenység irányultsága
b) a javaslat indokolása, kiegészítve az eddigi tevékenységének értékelésével, elért
sikereivel és hazai illetve külföldi kitüntetéseivel,
c) a jelölt illetve törvényes képviselőjének beleegyezése a személyes adatok
feldolgozásához.
4. A díj adományozásáról a polgármester dönt.
5. A polgármesteri díj köszönőlevélből és tárgyi vagy pénzbeli ajándékból áll:
a) egyének esetében 300 euró mértékéig,
b) közösségek esetében 1000 euró mértékéig.
6. A díjazottnak szóló kitüntetést a város polgármestere az ünnepi ülésen adja át, melynek
helyét és időpontját a Képviselő-testület határozza meg. A díj adományozásról bejegyzés
készül az emlékkönyvbe.

VI.
Dunaszerdahely Város Polgármesterének Emléklapja
1. Dunaszerdahely Város Polgármesterének Emléklapját (továbbiakban „emléklap“)
a polgármester olyan személyeknek és közösségeknek adományozhatja:
a) akik kiemelkedő módon érdemet szerzett a város, régió fejlődésében, képviseletében
és népszerűsítésében,
b) kiemelkedő munkahelyi, életkori vagy egyéb jubileum okán, a köz érdekében vagy
non-profit szervezet érdekében a sokéves munkásság, tagság és tevékenység végzéséért.
2. A díj adományozására írásbeli javaslatot tehetnek a polgármesternek a Képviselő-testület
képviselő, jogi és természetes személyek. (1.sz. melléklet).
3. A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a jelölt adatait:
 egyén esetében: családi és utónév, titulus, születési idő, állampolgárság, állandó
lakhely címe
 közösség esetén: megnevezés, székhely, képviselő megnevezése, közösség tagjainak
száma, tevékenység irányultsága
b) a javaslat indokolása, kiegészítve az eddigi tevékenységének értékelésével, elért
sikereivel és hazai illetve külföldi kitüntetéseivel,
c) a jelölt illetve törvényes képviselőjének beleegyezése a személyes adatok
feldolgozásához.
4. A polgármesteri emléklap adományozásáról a polgármester dönt.
5. A polgármesteri emléklap egy tiszteletbeli elismerés nem jár semmilyen pénzbeli vagy
egyéb materiális jutalommal.
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VII.
Év pedagógusa díj

1. Az Év Pedagógusa Díjat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete Dunaszerdahely Város
területén található iskola vagy oktatási intézmény pedagógusának (továbbiakban „jelölt”)
adományozza az oktatás és nevelés területén elért eredményeiért.
2. A díj adományozására írásbeli javaslatot a következő módon lehet tenni:
a) Az aktuális naptári év január 31-ig a Dunaszerdahely Város területén található összes
iskola vagy oktatási intézmény (továbbiakban „iskola“) kézbesíti a jelöltek névjegyzékét
(legfeljebb 2 jelölt) a megfelelő indokolással, a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal
Közoktatási, szociális, sport és kulturális főosztály Önálló Közoktatási alosztálya
(továbbiakban „közoktatási alosztály”) részére.
b) A közoktatási alosztály az aktuális naptári év február 10-ig elkészíti a jelöltek teljes
listáját, amelyet az iskoláknak kézbesít.
c) Az iskolák tantestülete legfeljebb 5 jelölt nevét jelölheti be az Év Pedagógusa Díj
Névjegyzékében. A jelölteket tartalmazó névjegyzéket és a szavazásról készült
jegyzőkönyvet az iskolák lezárt borítékban, az Év Pedagógusa megjelöléssel, az aktuális
naptári év február 28-ig kézbesítik a közoktatási alosztály részére.
d) A (2) bekezdés c) pontja szerint kézbesített javaslatok alapján a közoktatási alosztály
elkészíti a jelöltek listáját, amelybe azon 5 jelölt neve kerül be, akik a legtöbb szavazatot
kapták. A jelöltek listájába a következő adatok szerepelnek: a jelölt családi és utóneve,
titulusa, az iskola megnevezése és a javaslat rövid indokolása. A jelöltek neve abc szerint
sorrendben kerül feltüntetésre, a név előtt sorszám szerepel. A jelöltek listáját az aktuális
naptári év március 15-ig kézbesítik az iskolák részére.
e) Az iskola tantestülete a listán azt az egy jelöltet jelölheti be, aki a legtöbb szavazatot
kapta. A jelölt nevét és a szavazásról készült jegyzőkönyvet az iskolák lezárt borítékban,
az Év Pedagógusa megjelöléssel, az aktuális naptári év április 1-ig kézbesítik a közoktatási
alosztály részére.
f) Az Év Pedagógusa Díj nyertese, aki a legtöbb szavazatot kapta a Képviselő-testület
ünnepi ülésén kerül kihirdetésre,
3. A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a jelölt adatait:
 az egyén: családi és utónév, titulus, születési idő, állampolgárság, állandó lakhely címe
b) a javaslat indokolása, kiegészítve az eddigi tevékenységének értékelésével, elért
sikereivel és hazai illetve külföldi kitüntetéseivel,
c) a jelölt illetve törvényes képviselőjének beleegyezése a személyes adatok
feldolgozásához.
4. A díjat a polgármester adja át a Képviselő-testület ünnepi ülésén az adományozás
emlékkönyvbe való bejegyzésével egybekötve. A Képviselő-testület ünnepi ülésére
meghívást kap a jelen rendelet VII. cikk (2) bek. d) pontja szerinti 5 legtöbb szavazatott
kapott jelölt, akik nyilvános elismerésben részesülnek.
5. A díj adományozásáról okirat kerül kiadásra, amelyen szerepel az adományozott családi és
utóneve, titulusa és lakhelye, az adományozás helye és időpontja, a polgármester aláírása,
családi és utónevének, valamint betöltött funkciójának feltüntetése. Az okiratot a Város
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pecsétjével látják el. Az okiratot kétnyelvűen is ki lehet állítani, a második nyelv lehet
a díjazott anyanyelve vagy valamelyik világnyelv
6. Az Év Pedagógusa Díjat minden évben csak egy pedagógusnak lehet adományozni.
7. A díj részét képezi 500 euró értékű pénzjutalom is
8. A díj ismételt adományozására lehetőség van ugyanazon adományozott részére, de csak az
utolsó adományozás óta eltel 5 év után.

VIII.
Év Pedagógusa Díj – közönség díj
1. Az Év Pedagógusa Díjat – közönség díj- Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete az
oktatás és nevelés területén elért eredményeiért, város területén működő iskola vagy
oktatási-nevelési intézmény azon pedagógusának adományozza, aki a város internetes
honlapján www.dunstreda.sk-n zajló elektronikus szavazáson a legtöbb szavazatot kapta.
Az elektronikus szavazásra jelen rendelet VII. cikk (2) bek. d) pontja szerinti 5 legtöbb
szavazatott kapott jelölt kerül besorolásra.
2. Az Év Pedagógusa Díj – közönség díj nyertese, aki a legtöbb szavazatot kapta a Képviselőtestület ünnepi ülésén kerül kihirdetésre.
3. A díjat a polgármester adja át a Képviselő-testület ünnepi ülésén az adományozás
emlékkönyvbe való bejegyzésével egybekötve. A díj adományozásról bejegyzés készül az
emlékkönyvbe.
4. A díj adományozásáról okirat kerül kiadásra, amelyen szerepel az adományozott családi és
utóneve, titulusa és lakhelye, az adományozás helye és időpontja, a polgármester aláírása,
családi és utónevének, valamint betöltött funkciójának feltüntetése. Az okiratot a Város
pecsétjével látják el. Az okiratot kétnyelvűen is ki lehet állítani, a második nyelv lehet
a díjazott anyanyelve vagy valamelyik világnyelv.
5. Az Év Pedagógusa Díjat – közönség díj- minden évben csak egy pedagógusnak lehet
adományozni.
6. A díj részét képezi 350 euró értékű pénzjutalom is.
7. A díj ismételt adományozására lehetőség van ugyanazon adományozott részére, de csak az
utolsó adományozás óta eltel 5 év után.
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IX.
Közös rendelkezések

1. Dunaszerdahely Város az adott naptári év március 31-ig december 15-ig internetes
honlapján, hivatalos hirdető tábláján és az önkormányzat időszakos lapjában közzé teszi
a díjak adományozási javaslatának beterjesztéséről szóló felhívást.
2. Dunaszerdahely Város díjainak adományozási javaslatát az aktuális év folyamán május
január 31-ig lehet benyújtani.
3. Dunaszerdahely Város díjainak adományozásával kapcsolatos dokumentációt
a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal Közoktatási, szociális, sport és kulturális főosztálya
vezeti.
4. Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete az I. cikk 2. bekezdésének a) és b) pontjában
meghatározott díjat visszavonhatja, ha a díjazott jelentős okok miatt arra már nem érdemes,
ha bűncselekményt vagy olyan cselekmény követett el, amely a város érdekeivel ellentétes
vagy az államok, nemzetek, nemzetiségek és fajok általánosan elfogadott együttélési
normáival ellentétbe áll.
5. A díj visszavonási javaslatot a polgármester, a Képviselő-testület képviselői, természetes
vagy jogi személyek a Képviselő-testület képviselőinek közreműködésével terjesztik be. A
javaslatokat azon szakbizottság bírálja el, amely a díj adományozását értékelte.

X.
Záró rendelkezések
Hatályon kívül helyeződik Dunaszerdahely Város 2009/16. sz. (2009. december 15.) általános
érvényű rendelete Dunaszerdahely Város díjainak adományozásáról.

XI.
Hatály
Ezen általános érvényű rendelet a Városi Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztést követő 15.
napon lép hatályba.

Kelt, Dunaszerdahely, 2016.12.12.
JUDr. Hájos Zoltán
polgármester
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