TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
a Tiszaújváros Város Önkormányzata által alapított és adományozható
kitüntetésekről
Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés i) pontjában és Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §
(1) Az e rendeletben foglalt kitüntetések adományozása a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvben foglalt határozattal
történik. A határozatnak tartalmaznia kell az adományozott nevét és beosztását, az
adományozó megnevezését, az adományozás jogcímét, az átadás időpontját, ha külföldi, akkor állampolgárságát.
(2) Az e rendeletben foglalt kitüntetésekre, azok visszavonására és az állami kitüntetések adományozásának kezdeményezésére készített előterjesztéseket a Pénzügyi
Ellenőrző, Tulajdonosi és Ügyrendi Bizottság véleményezi.

2. §
A kitüntetésekről kitüntetés típusonként nyilvántartást kell vezetni. A kitüntetések
adományozásával járó ügykezelési és nyilvántartási teendőket a Tiszaújvárosi Polgár-
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mesteri Hivatal látja el. A város kitüntetettjeit Tiszaújváros Város Önkormányzata
honlapján közzé kell tenni.

II. Fejezet
Díszpolgári cím
1. A Díszpolgári cím adományozása
3. §
(1) Díszpolgári cím adományozható a város elismeréseként és megbecsülésének
méltó módon való kifejezésre juttatása céljából olyan magyar vagy külföldi állampolgár, valamint elhunyt személy részére, aki
a) Tiszaújváros fejlődését, előrehaladását, tekintélyének emelését huzamos időn át
végzett kiemelkedő társadalmi, közéleti, gazdasági, tudományos, kulturális és sport
tevékenységével, életútjával, maradandó alkotásaival közvetlenül vagy közvetve
elősegítette, vagy
b) a tudomány, művészet kiemelkedő alakja és mint ilyen, kapcsolatba került Tiszaújvárossal, vagy
c) a népek, nemzetiségek közötti barátság ápolásában különösen kimagasló érdemeket szerzett.
(2) Évente két díszpolgári cím adható ki. Ettől eltérni csak évtizedes, negyed vagy
háromnegyed évszázados évfordulók, vagy rendkívüli esemény során tanúsított teljesítmény esetén lehet.
2. A Díszpolgári cím formája
4. §
(1) A Díszpolgári cím oklevél formájában adományozható, melynek tartalmaznia
kell:
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a) az adományozott nevét,
b) külföldi személy esetén az állampolgárságát is,
c) az adományozás jogcímét és indokait,
d) az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét,
e) az aláírásokat (polgármester, jegyző), valamint
f) Tiszaújváros Város Önkormányzata bélyegzőjének lenyomatát.
(2) A Díszpolgár 14 karátos aranyból készült kitűzőben részesül, amely kör alakú,
felületén a városcímer, felső ívén „TISZAÚJVÁROS”, alsó ívén „DÍSZPOLGÁRA”
felirat olvasható.
(3) A „TISZAÚJVÁROS DÍSZPOLGÁRAINAK NÉVKÖNYVE” elnevezésű albumba a díszpolgár nevét és az adományozással kapcsolatos információkat kell bejegyezni.
(4) A Díszpolgár egyszeri bruttó 500.000 Ft anyagi elismerésben vagy rendszeres
juttatásban részesülhet.
(5) Rendszeres juttatásban az a Díszpolgár részesülhet, akinek állandó lakóhelye Tiszaújvárosban van és életvitelszerűen itt él.
(6) A rendszeres juttatás mértékét a Képviselő-testület állapítja meg minősített
többséggel hozott döntésével.
3. A Díszpolgári címmel járó jogok
5. §
(1) A díszpolgár
a) a várost képviselő delegációba felkérhető,
b) az önkormányzat által rendezett állami, nemzeti és a várossá nyilvánítás évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekre meghívást kap és az ünnepségek alatt a cím
rangjának megfelelő hely illeti meg,
c) elhalálozása esetén az önkormányzat a hozzátartozókkal történő egyeztetés alapján díszsírhelyet biztosít, és a mindenkori költségvetés végrehajtása érdekében ho-
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zott határozatban foglaltak szerint járul hozzá a díszsírhelyhez tartozó síremlék, valamint tiszaújvárosi temetkezési helyen való temetés esetén a temetés költségeihez.
(2) Díszsírhely igénybevételére az alábbi helyeken van lehetőség:
a) Tiszaújváros Városi Köztemető (hrsz: Sajószöged 052),
b) Tiszaszederkényi Református Temető (hrsz: Tiszaújváros 453/1),
c) Római Katolikus Templom altemploma (hrsz: Tiszaújváros 669/173).
4. A Díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos eljárás
6. §
A Díszpolgári cím adományozásáról hozott határozat egy példányát, a díszpolgár életrajzát és fényképét megőrzés végett át kell adni a Tiszaújvárosi Művelődési Központ
és Könyvtár Hamvas Béla Városi Könyvtár részére.
5. A Díszpolgári cím átadása
7. §
(1) A Díszpolgári cím adományozására aktualitásának megfelelően a Képviselőtestület által meghatározott időben, helyen és módon kerül sor. Ha az átadás objektív
okból nem történhet meg, annak módját a polgármester határozza meg. Az átadás során a címben részesülő személy életútját ismertetni kell.
(2) Elhunyt személy részére történő adományozás esetén az oklevél átvételére a
díszpolgár legközelebbi hozzátartozója – sorrendben: özvegye, gyermeke, szülője,
testvére – jogosult.
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6. A Díszpolgári cím visszavonása
8. §
(1) A Díszpolgári címet a Képviselő-testület megvonhatja attól, aki a cím viselésére
méltatlanná válik.
(2) A Díszpolgári cím megvonásáról szóló határozatot a „TISZAÚJVÁROS DÍSZPOLGÁRAINAK NÉVKÖNYVE” elnevezésű albumba be kell jegyezni, a városi kitüntetések nyilvántartásába be kell vezetni és azt az érdekeltekkel közölni kell.
(3) A Díszpolgári cím megvonásáról szóló határozat egy példányát és az iratokat a
Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár Hamvas Béla Városi Könyvtárában
fellelhető előzményeihez is csatolni kell.

III. Fejezet
Kitüntető címek
7. Tiszteletbeli Városvezető cím adományozása
9. §
(1) Tiszteletbeli Városvezető cím adományozható a város elismeréseként annak a
személynek, aki legalább 8 éven keresztül a város vezetésében polgármesterként, alpolgármesterként részt vett.
(2) A kitüntető cím a várossá nyilvánítás évtizedes és háromnegyed évszázados évfordulói alkalmával adományozható.
(3) A kitüntető címmel járó oklevél tartalmazza:
a) az adományozott nevét,
b) az adományozás jogcímét és indokait,
c) az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét,
d) az aláírásokat (polgármester, jegyző), valamint
e) Tiszaújváros Város Önkormányzata bélyegzőjének lenyomatát.
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(4)

A Tiszteletbeli Városvezető 14 karátos aranyból készült kitűzőben része-

sül, amely kör alakú, felületén a városcímer, felső ívén „TISZAÚJVÁROS”, alsó ívén
„TISZTELETBELI VÁROSVEZETŐ” felirat olvasható.
(5) A cím a város erkölcsi elismerését fejezi ki.
(6) A kitüntető cím átadására a várossá nyilvánítás évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepségen kerül sor.
(7) A kitüntetettet az 5. §-ban foglalt jogok illetik meg.
8. Tiszteletbeli Képviselő cím adományozása
10. §
(1) Tiszteletbeli Képviselő cím adományozható a város elismeréseként annak a
személynek, aki legalább 4 teljes választási cikluson keresztül a város képviselőtestületének helyi önkormányzati képviselője volt és képviselő-testületi szerepvállalását véglegesen befejezte.
(2) A kitüntető cím adományozására a helyi önkormányzati képviselői megbízatás
megszűnését követően, a Képviselő-testület által meghatározott helyen és időben kerül
sor.
(3) A kitüntető címmel járó oklevél tartalmazza:
a) az adományozott nevét,
b) az adományozás jogcímét és indokait,
c) az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét,
d) az aláírásokat (polgármester, jegyző), valamint
e) Tiszaújváros Város Önkormányzata bélyegzőjének lenyomatát.
(4) A Tiszteletbeli Képviselő 14 karátos aranyból készült kitűzőben részesül, amely
kör alakú, felületén a városcímer, felső ívén „TISZAÚJVÁROS”, alsó ívén „TISZTELETBELI KÉPVISELŐ” felirat olvasható.
(5) A cím a város erkölcsi elismerését fejezi ki.
(6) A kitüntetettet az 5. §-ban foglalt jogok illetik meg.
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(7) A Tiszteletbeli Képviselői címet a Képviselő-testület megvonhatja attól, aki
képviselő-testületi tagként közéleti szerepvállalását a cím adományozását követően
tovább folytatja.

IV. Fejezet
„PRO URBE” kitüntetés
9. A „PRO URBE” kitüntetés adományozása
11. §
(1) Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város építése, fejlesztése érdekében kiemelkedő munkát végző magyar vagy külföldi állampolgár részére elismerésként „PRO URBE” kitüntetést adományozhat, aki:
a) Tiszaújváros fejlődését, jó hírét, kiemelkedő társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális, sport, művészeti tevékenységével elősegítette, vagy
b) a városi egészségügy, oktatás, nevelés és közművelődés, közigazgatás, közszolgáltatás terén kiemelkedően eredményes és maradandó munkát végzett, vagy
c) kimagasló helyi közéleti tevékenységet végzett.
(2) A kitüntetés az alábbi kategóriákban adható ki:
a) több éven keresztül végzett kiemelkedő és maradandó tevékenység elismeréseként életműdíj,
b) egy adott évben végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként évi díj,
c) posztumusz díj.
(3) A kitüntetések kiadásának rendje:
a) az életműdíj egy személynek csak egyszer adható ki,
b) az évi díj egy személynek többször is kiadható.
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10. A „PRO URBE” kitüntetés formája
12. §
(1) A „PRO URBE” kitüntetés oklevél formájában adományozható, melynek tartalmaznia kell:
a) az adományozott nevét,
b) külföldi személy esetén az állampolgárságát,
c) az adományozás jogcímét és indokait,
d) az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét,
e) az aláírásokat (polgármester, jegyző), valamint
f) Tiszaújváros Város Önkormányzata bélyegzőjének lenyomatát.
(2) Életműdíj esetén
a) 14 karátos aranyból készült pecsétgyűrű, melynek alakja lekerekített négyzetes,
felületén a városcímer, belső felületén a „PRO URBE Tiszaújváros” felirat látható,
valamint
b) bruttó 300.000 Ft anyagi elismerés
adományozható.
(3) Évi díj esetén
a) 14 karátos aranyból készült pecsétgyűrű, melynek alakja lekerekített négyzetes,
felületén a városcímer, belső felületén a „PRO URBE Tiszaújváros” felirat, továbbá az adományozás évszáma látható, valamint
b) bruttó 200.000 Ft anyagi elismerés
adományozható.
(4) Posztumusz díj esetén bőrkép adományozható, mely tartalmazza a város címerét, a „PRO URBE” feliratot, az adományozott nevét, az adományozás egy mondatos
indoklását és a „Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete”, mint
adományozó feliratot.
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11.

A „PRO URBE” kitüntetéssel járó jogok
13. §

(1) A kitüntetett
a) a várost képviselő delegációba felkérhető,
b) az önkormányzat által rendezett állami, nemzeti és a várossá nyilvánítás évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekre meghívást kap és az ünnepségek alatt a
cím rangjának megfelelő elhelyezés illeti meg,
c) elhalálozása esetén az önkormányzat a hozzátartozókkal történő egyeztetés
alapján díszsírhelyet biztosít, és a mindenkori költségvetés végrehajtása érdekében
hozott határozatban foglaltak szerint járul hozzá a díszsírhelyhez tartozó síremlék,
valamint tiszaújvárosi temetkezési helyen való temetés esetén a temetés költségeihez.
(2) Díszsírhely igénybevételére az alábbi helyeken van lehetőség:
a) Tiszaújváros Városi Köztemető (hrsz: Sajószöged 052),
b) Tiszaszederkényi Református Temető (hrsz: Tiszaújváros 453/1),
c) Római Katolikus Templom altemploma (hrsz: Tiszaújváros 669/173).

12.

A „PRO URBE” kitüntetés átadása
14. §

(1) A kitüntetés átadására az augusztus 20-án megrendezésre kerülő ünnepség alkalmával kerül sor. Ettől eltérni csak évfordulók, vagy rendkívüli esemény során tanúsított teljesítmény esetén lehet. Az átadáskor a kitüntetésben részesülő személy életútját ismertetni kell.
(2) Posztumusz díj esetén a bőrkép átvételére a „PRO URBE” kitüntetett legközelebbi hozzátartozója – sorrendben: özvegye, gyermeke, szülője, testvére – jogosult.
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A „PRO URBE” kitüntetés visszavonása

13.

15. §
(1) A „PRO URBE” kitüntetést a Képviselő-testület megvonhatja attól, aki a kitüntetésre méltatlanná válik.
(2) A megvonásról szóló határozatot a városi kitüntetések nyilvántartásába be kell
vezetni és azt az érdekeltekkel közölni kell.

V. fejezet
Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett

14.

A Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett adományozása
16. §

(1) A város vagy valamely városrész és annak lakossága érdekében kiemelkedő teljesítményt végző tiszaújvárosi lakosok számára elismerésként Lorántffy Zsuzsanna
Emlékplakett kitüntetés adományozható.
(2) A Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett kitüntetés keretszáma évente 4 db. Ettől eltérni csak évtizedes, negyed vagy háromnegyed évszázados évfordulók, vagy rendkívüli esemény során tanúsított teljesítmény esetén lehet. A kitüntetés átadására az augusztus 20-án megrendezésre kerülő ünnepség alkalmával kerül sor.

15.

A Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett
formája
17. §

(1) A Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett oklevél formájában adományozható,
melynek tartalmaznia kell:
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a) a kitüntetett nevét,
b) a kitüntetés megnevezését,
c) a kitüntető képviselő-testületi határozat számát és keltét,
d) az aláírásokat (polgármester, jegyző), valamint
e) Tiszaújváros Város Önkormányzata bélyegzőjének lenyomatát.
(2) A kitüntetés formája Lorántffy Zsuzsanna Emlékplakett.
(3) A kitüntetés a város erkölcsi elismerését fejezi ki.

VI. Fejezet
Szent István Emlékérem
A Szent István Emlékérem adományozása

16.

18. §
(1) A foglalkoztatás elősegítése, a munkahely-teremtés, az idegenforgalom, a város
hírnevének öregbítése, a kultúra, sport és a városépítés területén kiemelkedő teljesítményt végzők tevékenységének elismerésére Szent István Emlékérem kitüntetés adományozható.
(2) A Szent István Emlékérem kitüntetés keretszáma évente 8 db. Ettől eltérni csak
évtizedes, negyed vagy háromnegyed évszázados évfordulók, vagy rendkívüli esemény során tanúsított teljesítmény esetén lehet. A kitüntetés átadására az augusztus
20-án megrendezésre kerülő ünnepség alkalmával kerül sor.

17.

A Szent István Emlékérem formája
19. §

(1) A Szent István Emlékérem oklevél formájában adományozható, melynek tartalmaznia kell:
a) a kitüntetett nevét,
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b) a kitüntetés megnevezését,
c) a kitüntető képviselő-testületi határozat számát és keltét,
d) az aláírásokat (polgármester, jegyző), valamint
e) Tiszaújváros Város Önkormányzata bélyegzőjének lenyomatát.
(2) A kitüntetés formája Szent István Emlékérem.
(3) A kitüntetés a város erkölcsi elismerését fejezi ki.

VII. Fejezet
Huszár Andor Díj
18. A Huszár Andor Díj adományozása
20. §
(1) Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tiszaújváros gazdaságának fejlesztése érdekében Huszár Andor Díjat adományozhat annak a személynek
vagy közösségnek, aki vagy amely a gazdaság fejlesztése során huzamos időn keresztül jelentős érdemeket szerzett.
(2) A kitüntetés átadására az augusztus 20-án megrendezésre kerülő ünnepség alkalmával kerül sor. A Huszár Andor Díj évente egy személy vagy közösség részére
adományozható. Ettől eltérni csak évtizedes, negyed vagy háromnegyed évszázados
évfordulók, vagy rendkívüli esemény során tanúsított teljesítmény esetén lehet.
19. Huszár Andor Díj formája
21. §
(1) A Huszár Andor Díj oklevél formájában adományozható, melynek tartalmaznia
kell:
a) a kitüntetett nevét,
b) a kitüntetés megnevezését,
c) a kitüntető képviselő-testületi határozat számát és keltét,
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d) az aláírásokat (polgármester, jegyző), valamint
e) Tiszaújváros Város Önkormányzata bélyegzőjének lenyomatát.
(2) A kitüntetett 14 karátos aranyból készült kitűzőben részesül, mely kör alakú, felületén városcímer, felső ívén „HUSZÁR ANDOR”, alsó ívén „DÍJ” felirat olvasható.
(3) A kitüntetés a város erkölcsi elismerését fejezi ki.

VIII. Fejezet
Tiszaújváros Ifjú Tehetsége Díj
20. Tiszaújváros Ifjú Tehetsége Díj adományozása
22. §
(1) Tiszaújváros Ifjú Tehetsége Díj annak adományozható, aki
a) Tiszaújváros jó hírét, kiemelkedő társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális,
sport vagy művészeti tevékenységével elősegítette és
b) a kitüntetés átadásakor 30. életévét nem töltötte be és
c) Tiszaújvárosban
ca) él vagy élt, vagy
cb) tanulmányait végzi vagy végezte.
(2) A kitüntetés átadására az augusztus 20-án megrendezésre kerülő ünnepség alkalmával kerül sor. A Tiszaújváros Ifjú Tehetsége Díj évente egy személynek adományozható. Ettől eltérni csak évtizedes, negyed vagy háromnegyed évszázados évfordulók, vagy rendkívüli esemény során tanúsított teljesítmény esetén lehet.
21. Tiszaújváros Ifjú Tehetsége Díj formája
23. §
1) A Tiszaújváros Ifjú Tehetsége Díj oklevél formájában adományozható, melynek
tartalmaznia kell:
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a) a kitüntetett nevét,
b) a kitüntetés megnevezését,
c) a kitüntető képviselő-testületi határozat számát és keltét,
d) az aláírásokat (polgármester, jegyző), valamint
e) Tiszaújváros Város Önkormányzata bélyegzőjének lenyomatát.
(2) A kitüntetett bruttó 200.000 forint anyagi elismerésben részesül.

IX. Fejezet
Ágazati kitüntetések
22. Az ágazati kitüntetések adományozása
24. §
(1) Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tiszaújvárosért a
köznevelési, a közszolgáltatási, a szociális, az egészségügyi, a tűzbiztonsági, a sport, a
közigazgatási, a közbiztonsági, a közművelődési, valamint a média ágazat területén
kiemelkedő érdemeket szerzett személyek, szervezetek, csoportok, csapatok, közösségek munkájának elismeréseként az alábbi kitüntetéseket adományozhatja:
a) „Tiszaújváros Közneveléséért”,
b) „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért”,
c) „Tiszaújváros Közművelődéséért”,
d) „Tiszaújváros Sportjáért”,
e) „Tiszaújvárosért a Közszolgálatban”,
f) „Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban”,
g) „Tiszaújváros Közbiztonságáért”,
h) „Pintér Ferenc Díj”,
i) „Lovas Lajos Díj”,
j) „Tiszaújvárosért a Szociális Ágazatban”.
(2) Kitüntetés annak a személynek, szervezetnek, csoportnak, csapatnak, közösségnek adományozható:
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a) aki Tiszaújvárosban a köznevelés területén kiemelkedő, tartósan magas színvonalú munkát végzett és annak elismerésére érdemeket szerzett,
b) aki Tiszaújvárosban az egészségügyi ágazatban kiemelkedő, tartósan magas
színvonalú munkát végzett és annak elismerésére érdemeket szerzett,
c) aki Tiszaújvárosban a közművelődés területén kiemelkedő, tartósan magas
színvonalú munkát végzett és annak elismerésére érdemeket szerzett,
d) aki Tiszaújvárosban a sport területén kiemelkedő, tartósan magas színvonalú
teljesítményt nyújtott és annak elismerésére érdemeket szerzett,
e) aki Tiszaújvárosban a közszolgálat területén kiemelkedő, tartósan magas színvonalú munkát végzett és annak elismerésére érdemeket szerzett,
f) aki Tiszaújvárosban a közszolgáltatás területén kiemelkedő, tartósan magas
színvonalú munkát végzett és annak elismerésére érdemeket szerzett,
g) aki Tiszaújváros közrendjének, közbiztonságának szolgálatában hosszú időn át
kiemelkedő, példamutató munkát végzett, vagy más magatartással általános elismerést vívott ki a lakosság körében,
h) aki Tiszaújváros tűzvédelme, tűzbiztonságának megteremtése érdekében szolgálati feladatait hosszú időn át kiemelkedő színvonalon végezte, vagy beavatkozásával, magatartásával elismerést vívott ki,
i) aki a tiszaújvárosi médiában kiemelkedő tevékenységet végzett, eredményeket
ért el,
j) aki Tiszaújvárosban a szociális ágazatban kiemelkedő, tartósan magas színvonalú munkát végzett és annak elismerésére érdemeket szerzett.
(3) Évente egy alkalommal a köznevelési ágazatban 13, a közszolgáltatási ágazatban 4, az egészségügyi ágazatban 4, a szociális ágazatban 2, a tűzbiztonsági ágazatban
2, a sport ágazatban 2, a közigazgatási, a közbiztonsági, a közművelődési, a média
ágazatban 1-1 kitüntetés adományozható.
(4) A kitüntetések az alábbi kategóriákban adhatók ki:
a) több éven keresztül végzett kiemelkedő teljesítmény elismeréseként életműdíj,
b) egy adott évben végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként évi díj.
(5) Az életműdíj egy személynek csak egyszer adható ki, az évi díj egy személynek, szervezetnek, csoportnak, csapatnak, közösségnek többször is kiadható.
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(6) Tiszaújváros várossá nyilvánításának évtizedes évfordulója alkalmából kitüntetésben a (3) bekezdésben meghatározott számú személyek, szervezetek, csoportok,
csapatok, közösségek kétszerese részesülhet.

23.

Az ágazati kitüntetések formája
25. §

(1) Az ágazati kitüntetés oklevél formájában adományozható, melynek tartalmaznia
kell:
a) a kitüntetett nevét,
b) a kitüntetés fajtáját,
c) a kitüntető képviselő-testületi határozat számát és keltét,
d) az aláírásokat (polgármester, jegyző), valamint
e) Tiszaújváros Város Önkormányzata bélyegzőjének lenyomatát.
(2) A kitüntetett anyagi elismerésben részesíthető, melynek összege
a) személyek tekintetében
aa) életműdíj esetén bruttó 200.000 Ft,
ab) évi díj esetén bruttó 150.000 Ft,
b) szervezetek, csoportok, csapatok, közösség esetén 300.000 Ft, mely támogatásként, megállapodással kerül átadásra.

24.

Az ágazati kitüntetések adományozásával kapcsolatos eljárás
26. §

(1) Valamennyi kitüntetés adományozására javaslatot tehet a polgármester, kitüntetés típusonként az alábbi szervek, személyek:
a) „Tiszaújváros Közneveléséért” kitüntetés esetén:
aa) a Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetője,
ab) a Tiszaújvárosi Református Óvoda óvodavezetője,
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ac) a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetője,
ad) a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője,
ae) a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola igazgatója,
af) a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatója,
ag) a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium intézményvezetője,
ah) a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatója,
ai) az egyházi intézmények fenntartói,
aj) a nem önkormányzati intézmények fenntartói,
b) „Humanitás Szolgálatában Tiszaújvárosért” kitüntetés esetén:
ba) a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet főigazgatója,
bb) az Országos Mentőszolgálat Tiszaújvárosi Mentőállomásának vezetője,
bc) a Nikodémus Idősek Otthona intézményvezetője,
c) „Tiszaújváros Közművelődéséért” kitüntetés esetén a Tiszaújvárosi Művelődési
Központ és Könyvtár igazgatója,
d) „Tiszaújváros Sportjáért” kitüntetés esetén:
da) a Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetője,
db) a Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője,
dc) a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola igazgatója,
dd) a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatója,
de) a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium intézményvezetője,
df) a Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatója,
dg) a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője,
e) „Tiszaújvárosért a Közszolgálatban” kitüntetés esetén a Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal jegyzője,
f) „Tiszaújvárosért a Közszolgáltatásban” kitüntetés esetén:
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fa) a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. ügyvezetője,
fb) a TiszaSzolg 2004 Kft. ügyvezetője,
fc) a Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője,
fd) a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ igazgatója,
g) „Tiszaújváros Közbiztonságáért” kitüntetés esetén a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság vezetője,
h) „Pintér Ferenc Díj” kitüntetés esetén:
ha) FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. vezetője,
hb) a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője,
i) „Lovas Lajos Díj” kitüntetés esetén a Tisza Média Kft. ügyvezetője,
j) „Tiszaújvárosért a Szociális Ágazatban” kitüntetés esetén a Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ intézményvezetője.
(2) A kitüntetési javaslatot a javasolt személy szakmai tevékenységével indokolva
kell elkészíteni.
(3) A kitüntetési javaslatok benyújtási határideje minden év január 15. napja.

25.

Az ágazati kitüntetések átadása
27. §

(1) Az ágazati kitüntetések átadására minden évben március 15-én, nemzeti ünnepünkön kerül sor.
(2) A kitüntetést ünnepélyes módon a polgármester adja át.
26. Tiszaújváros Szolgálatáért Díj
28. §
(1) Tiszaújváros elismeréseként és megbecsülésének kifejezéseként a díj annak az
önkormányzati érdekszférából öregségi nyugdíjba vonuló személynek adományozható,
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aki a (3) bekezdésben felsorolt intézményekben - ebbe a körbe tartozik a Tiszaújváros
Városi Rendelőintézet alapellátásában dolgozó is - legalább 25 évig dolgozott.
(2) A jogviszony időtartamát a munkáltató köteles igazolni.
(3) Az önkormányzati érdekszféra alatt az alábbi intézmények és jogelődeik értendők:
1. Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda,
2. Tiszaújvárosi Református Óvoda,
3. Tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Iskola,
4. Tiszaújvárosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola,
5. Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola,
6. Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola,
7. Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium,
8. Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája,
9. Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ,
10. Tiszaújváros Városi Rendelőintézet,
11. Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár,
12. Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal,
13. Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft.,
14. TiszaSzolg 2004 Kft.,
15. Tiszaújvárosi Városgazda Nonprofit Kft.,
16. Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ,
17. Tisza Média Kft.
(4) A kitüntetés oklevél formájában adományozható, melynek tartalmaznia kell:
a) a kitüntetett nevét,
b) a kitüntetés fajtáját,
c) a kitüntető képviselő-testületi határozat számát és keltét,
d) az aláírásokat (polgármester, jegyző), valamint
e) Tiszaújváros Város Önkormányzata bélyegzőjének lenyomatát.
(5) A kitüntetéssel anyagi elismerés jár, melynek összege: maximum bruttó
150.000 Ft, de nem haladhatja meg a dolgozó 1 havi bruttó illetményét.
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(6) Az adott évben egy személy csak egyszer részesülhet az önkormányzat által
alapított és adományozható kitüntetésben.
(7) A kitüntetés átadására a nyugellátás megkezdését követő képviselő-testületi
ülésen kerül sor. A kitüntetést ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.

X. fejezet
Állami kitüntetések adományozásának kezdeményezésével kapcsolatos eljárás
29. §
(1) Az állami kitüntetések vonatkozásában javaslatot tehetnek a Képviselőtestületben mandátumot szerzett szervezetek képviselői a polgármester felé.
(2) A javasolt személyekre vonatkozó előterjesztést az állami kitüntetések adományozásának rendjéről szóló jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a polgármester készíti el.
(3) Az állami kitüntetések adományozásának kezdeményezésére vonatkozó javaslatról a Képviselő-testület a jegyzőkönyvben foglalt határozattal dönt.

XI. Fejezet
Záró rendelkezések
30. §
(1) Ez a rendelet 2019. június 15-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszaújváros Város Önkormányzata által alapított és adományozható kitüntetésekről szóló 38/2013. (XII.21.) rendelete.

dr. Juhos Szabolcs s.k.
jegyző

Bráz György s.k.
polgármester

