
Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

28/2002. (VIII. 28.) K t r.  s z. rendelete 

Sárbogárd város díszpolgári címének és kitűntetéseinek alapításáról és 
adományozásáról 

Sárbogárd Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvényben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.  

1. § (1) A rendelet célja a település érdekében hosszú időn át kiemelkedően munkálkodó 
személyek, illetve közösségek munkájának méltó módon történő elismerése.  
(2) A rendelet hatálya kiterjed mindazon magyar és nem magyar természetes személyekre 

(a továbbiakban: személyek), illetve jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetekre (a továbbiakban: közösségek), amelyek a rendeletben foglaltaknak megfelelnek, 
Sárbogárdon, vagy Sárbogárdért maradandót alkottak és munkájukkal kiérdemelték a város 
polgárainak elismerését.  

A város kitüntetései 

2. § A testület a következő kitüntetéseket alapítja: 
(1) Sárbogárd Város Díszpolgára 
(2) Pro Urbe 
(3) Év Polgárőre 
(4) Év Rendőre 
(5) Év Tűzoltója 
(6) Év Közalkalmazottja 
(7) Év Köztisztviselője 
(8) Sárbogárd Ifjúságáért 
(9) Sárbogárd Emléklap 
3. § (1) A Sárbogárd Város Díszpolgára kitüntetés (Palotás József szobrászművész alkotása) 

bronzból készült, kör alakú 140 mm átmérőjű plakett, melyen a „Sárbogárd Város 
Díszpolgára” felirat és Sárbogárd Város címere látható, hátoldalán a kitüntetett nevével és az 
adományozás évszámával.  
(2) A Sárbogárd Emléklap kitüntetés kizárólag erkölcsi elismerést jelent a kitüntetett 

számára.  
(3) A rendelet 2. § (1)-(8) bekezdésében felsorolt kitüntetésekkel pénzjutalom jár, melynek 

összegét az 1 számú melléklet tartalmazza.  
(4) A Fejér Megyei Önkormányzat által alapított, erkölcsi elismerést jelentő kitüntetések 

város által biztosított pénzjutalmának összegét az 1 számú melléklet tartalmazza.  
4. § (1) Sárbogárd Emléklap kitüntetés évente legfeljebb 10 személynek, illetve 

közösségnek lehet odaítélni.  
(2) Sárbogárd Város Díszpolgára kitüntetést évente legfeljebb 1 személynek lehet odaítélni.  
(3) A Pro Urbe, Év Polgárőre, Év Rendőre, Év Tűzoltója, Év Közalkalmazottja, Év 

Köztisztviselője és a Sárbogárd Ifjúságáért kitüntetés évente egyszer adományozható.  



(4) A Pro Urbe, az Év Polgárőre, Év Rendőre, Év Tűzoltója, Év Köztisztviselője és 
Sárbogárd Város Ifjúságáért kitüntetést évente legfeljebb 1 személynek lehet odaítélni, míg az 
Év Közalkalmazottja kitüntetést évente 2 fő kaphatja az ágazati tagozódás szerint.  
(5) A kitüntetések elhunyt személynek posztumusz is adományozhatók. A kitüntetés 

átvételére az adományozott halálakor vele együtt élő házastársa, egyenes ági rokona, nevelt 
vagy örökbefogadott gyermeke, nevelőszülője, oldalági rokona jogosult, ebben a sorrendben. 

5. § (1) A kitűntetések adományozására javaslatot tehet bármely személy, vagy közösség.  
(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy, illetve közösség 

nevét, címét, tevékenységének ismertetését, továbbá az elismerni kívánt tevékenység 
méltatását és azt, hogy a kitüntetések közül melyikre javasolja az illető személyt, vagy 
közösséget.  
(3) A javaslatokat minden év február 15-ig, április 15-ig, július 15-ig, szeptember 15-ig 

írásban lehet eljuttatni a polgármesterhez. Ezt követően a polgármester, a jegyző és az 
alpolgármester írásos javaslatával kerülnek az Ügyrendi és Jogi Bizottság elé.  

6. § (1) A javaslatok rangsorolására, az adományozásra vonatkozó előterjesztés 
elkészítésére az Ügyrendi és Jogi Bizottság jogosult.  
(2) A bizottság a javaslatát a Képviselőtestület soros ülése elé terjeszti. Az adományozásról 

a Képviselőtestület határozata dönt.  
7. § (1) A városi kitüntetéseket a polgármester és az alpolgármester adja át állami 

ünnepeken vagy egyes szervezetek, közösségek éves ünnepein.  
(2) A polgármester saját hatáskörében az év folyamán bármikor az arra érdemes 

személynek, illetve közösségnek a városi címerrel ellátott Emléklapot adhat át, melynek 
mintáját a 2 számú melléklet tartalmazza.  

8. § A kitüntetések adományozását díszes kivitelű almanachban kell nyilvántartani. Az 
adományozást a polgármester, a jegyző és az adományozott írják alá.  

9. § Sárbogárd Város Díszpolgára jogosult: 
(1) A Képviselőtestület soros és rendkívüli nyílt ülésein tanácskozási joggal részt venni.  
(2) A Képviselőtestület külön határozata alapján a városi önkormányzatot képviselő 

delegációban részt venni.  
(3) A díszpolgárt halála esetén ingyenes dísz-sírhely illeti meg.  
(4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglalt jogosultságok érvényesítéséért a jegyző a felelős.  
10. § (1) A kitüntetéseket a polgármester és az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslatára a 

Képviselőtestület megvonhatja attól, akivel szemben büntetőjogi felelősségre vonás történt, 
közösség ellenes magatartást tanúsít, s így a kitüntető cím viselésére méltatlanná válik.  
(2) A Képviselőtestület (1) bekezdése szerint meghozott határozatát almanachba kell 

vezetni és a megvalósulás tényét az érdekeltekkel közölni kell.  
11. § (1) A kitüntetett személyek névsorát és az adományozás időpontját közzé kell tenni.  
(2) A kitüntetett személyekről és közösségekről nyilvántartást kell vezetni. Az ezzel 

kapcsolatos feladatokért a jegyző a felelős.  
(3) A megyei, regionális és országos kitüntetésekkel kapcsolatos felterjesztések előkészítése 

az Ügyrendi és Jogi Bizottság feladata.  
12. § A rendelet 2002. augusztus 15-én lép hatályba, egyidejűleg a 16/1998. (IV. 20.) K t r.  

s z. rendelet, a 26/1998. (VII. 24.) K t r.  s z. rendelet hatályát veszti.  

Sárbogárd, 2002. augusztus 1.  

Varnyu Péter sk. 
polgármester 

Vargáné Krupa Rozália sk. 
jegyző 

Kihirdetve: 2002. augusztus 28.  



 Vargáné Krupa Rozália sk. 
jegyző 

1. számú melléklet a 28/2002. (VIII. 28.) K t r.  s z. rendelethez 

A kitüntetésekkel járó pénzjutalom összege 

(1) Sárbogárd Város Díszpolgára bruttó 150.0000.- Ft. 
(2) Pro Urbe bruttó 100.000.- Ft. 
(3) Év Polgárőre bruttó 60.000.- Ft. 
(4) Év Rendőre bruttó 60.000.- Ft. 
(5) Év Tűzoltója bruttó 60.000.- Ft. 
(6) Év Közalkalmazottja bruttó 60.000.- Ft. 
(7) Év Köztisztviselője bruttó 60.000.- Ft. 
(8) Sárbogárd Ifjúságáért  bruttó 60.000.- Ft. 
(9) Fejér Megyei Önkormányzat által  

alapított kitüntetések 
bruttó 50.000.- Ft. 

 
 


