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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

Pusztaszabolcs Díszpolgára cím 
 
1. § Díszpolgári cím annak adományozható, aki a Város és polgárai számára, a Város fejlődése, 
gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett. 
2. § (1) Díszpolgári címet évente maximum egy fő kaphat, képviselő-testületi döntés alapján. 
(2) A díszpolgárok nevét egy márványtáblára kell vésni, melyet a Városházán kell elhelyezni, méltó 
körülmények között. 
(3) A címről díszes oklevelet, vagy emléktárgyat kell készíteni, melyet a Szabolcsi Nyári Fesztivál 
alkalmával ünnepélyes keretek között Pusztaszabolcs Város Polgármestere ad át. Az oklevél, emléktárgy 
formája kötetlen, de tartalmaznia kell az alábbi szöveget: 
„Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város fejlődése, gyarapodása és hírnevének 
öregbítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseképpen (név) részére Díszpolgári 
Címet adományoz.” 
3. § (1) Díszpolgári címet nem csak pusztaszabolcsi lakos és nem csak magyar állampolgár kaphat. 
(2) A címet posztumusz is lehet adományozni, az oklevél, vagy emléktárgy átvételére a túlélő házastárs, 
gyermek jogosult. 
4. § (1) A kitüntetett személy jogosult a címet viselni, aláírásainál és kitüntetései között felsorolni. 
(2) A díszpolgári címmel kitüntetettek, illetve közeli hozzátartozóik (feleség, férj, gyermek) az 
önkormányzat ünnepi rendezvényeire díszvendégként kapnak meghívást. 
5. § (1) Díszpolgári címre javaslatot képviselő-testületi bizottság tehet. 
(2) Díszpolgári cím adományozása minősített többséggel hozott képviselő-testületi határozattal történhet. 
 

 
 

„Pusztaszabolcsért” elismerő cím 
 
6. § (1) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat „Pusztaszabolcsért” elismerő címet alapít. 
(2) Az elismerő cím adományozható bármely belföldi és külföldi magánszemélynek, csoportnak, vagy 
szervezetnek, aki a Város fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végzett. 
(3) A kitüntetett részére bronz emlékérem kerül átadásra, mely tartalmazza a cím megnevezését. 
7. § (1) Az elismerő címet évente maximum 2 fő vagy csoport kaphatja. 
(2) Az elismerésre bárki tehet javaslatot, a címet posztumusz is lehet adományozni. 
(3) Az elismerő cím adományozása minősített többséggel hozott képviselő-testületi határozattal történhet. 
(4) Az emlékérmet a Szabolcsi Nyári Fesztivál alkalmával Pusztaszabolcs Város Polgármestere adja át. 
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„Pusztaszabolcs Sportjáért” elismerő cím 
 
8. § (1) Az év kiemelkedő sportolói - egyéni és csapat -, sportszervezői, sporttámogatói tevékenysége 
elismerésére a képviselő-testület bizottsági javaslatra a Pusztaszabolcs Sportjáért címet adományozza, 
évente maximum két díjazott (lehetőleg 1 egyéni és 1 csapat) részére. 
(2) Az elismerő címmel járó oklevelet a Szabolcsi Nyári Fesztivál alkalmával Pusztaszabolcs Város 
Polgármestere adja át. 
 

„Pusztaszabolcs Kiváló Közszolgálati Dolgozója” elismerő cím 
 
9. § (1) Az önkormányzat és intézményei, valamint önkormányzati tulajdonban működő intézmény, 
vállalkozó, gazdasági társaság alkalmazottainak részére a képviselő-testület – kiemelkedő munkája 
alapján – a Pusztaszabolcs Kiváló Közszolgálati Dolgozója címet adományozhatja a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának, illetve a képviselő-testület bizottságának javaslatára. 
(2) Az elismerő címmel járó oklevelet a Szabolcsi Nyári Fesztivál alkalmával Pusztaszabolcs Város 
Polgármestere adja át. 
(3) Az elismerő címet évente maximum 5 fő kaphatja. 
 

A magyar nyelvért Arany László emlékdíj 
 
10. § (1) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete A magyar nyelvért Arany László 
emlékdíjat alapít Kisiratos (Dorobanti, Erdély – Románia) testvértelepülés azon végzős diákjai számára, 
akik általános iskolai tanulmányaik során kimagasló eredményt értek el a magyar nyelv tanulásában és 
művelésében, a magyar hagyományok ápolásában, valamint tanulmányaikat gimnáziumban, vagy 
középiskolában kívánják folytatni. 
(2) Az emlékdíjat évente maximum egy fő kaphatja. 
(3) Az emlékdíj adományozására Kisiratos település polgármestere tesz javaslatot, melyről 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozattal dönt. 
(4) Az emlékdíjhoz nettó 100.000,- Ft juttatás jár, melyet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete tárgyévi költségvetésébe betervez. 
(5) Az emlékdíjat és az oklevelet Pusztaszabolcs Város Polgármestere adja át a Kisiratosi Napokon. 
(6) Az emlékdíjhoz tartozó oklevélnek tartalmaznia kell az alábbi szöveget: 
„Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nyelv tanulásában, művelésében, a 
magyar hagyományok ápolásában elért kimagasló eredménye elismeréseként (név) részére A magyar 
nyelvért Arany László emlékdíjat adományozza.” 
 

Pusztaszabolcs Város József Attila Tanulói Emlékdíj 
 
11. § (1) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaszabolcs Város József Attila 
Tanulói Emlékdíjat alapít Pusztaszabolcs Város azon általános iskolai végzős diákjai számára, akik 
általános iskolai tanulmányaik során kimagasló eredményt értek el és tanulmányaikat gimnáziumban, 
vagy középiskolában kívánják folytatni. 
(2) Az emlékdíjat évente maximum egy fő kaphatja. 
(3) Az emlékdíj adományozására a József Attila Általános Iskola nevelőtestülete tesz javaslatot, melyről 
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozattal dönt. 
(4) Az emlékdíjhoz nettó 100.000,- Ft juttatás jár, melyet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete tárgyévi költségvetésébe betervez. 
(5) Az emlékdíjat és az oklevelet Pusztaszabolcs Város Polgármestere adja át a Szabolcsi Nyári Fesztivál 
alkalmával. 
(6) Az emlékdíjhoz tartozó oklevélnek tartalmaznia kell az alábbi szöveget: 
„Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete kimagasló általános iskolai tanulmányi 
eredménye elismeréseképpen (név) részére Pusztaszabolcs Város József Attila Tanulói Emlékdíjat 
adományoz.” 
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Pusztaszabolcs Város Szabolcs Vezér Tanulói Emlékdíj 

 
11/A. § (1) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztaszabolcs Város Szabolcs 
Vezér Tanulói Emlékdíjat alapít Pusztaszabolcs Város azon középiskolai végzős diákjai számára, akik 
középiskolai tanulmányaik során kimagasló eredményt értek el és tanulmányaikat főiskolán, vagy 
egyetemen kívánják folytatni. 
(2) Az emlékdíjat évente maximum egy fő kaphatja. 
(3) Az emlékdíj adományozására a Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
nevelőtestülete tesz javaslatot, melyről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
határozattal dönt. 
(4) Az emlékdíjhoz nettó 100.000,- Ft juttatás jár, melyet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete tárgyévi költségvetésébe betervez. 
(5) Az emlékdíjat és az oklevelet Pusztaszabolcs Város Polgármestere adja át a Szabolcsi Nyári Fesztivál 
alkalmával. 
(6) Az emlékdíjhoz tartozó oklevélnek tartalmaznia kell az alábbi szöveget: 
„Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete kimagasló középiskolai tanulmányi eredménye 
elismeréseképpen (név) részére Pusztaszabolcs Város Szabolcs Vezér Tanulói Emlékdíjat adományoz.” 

 
 

Záró rendelkezések 
 
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti: 
1. az elismerő címek alapításáról szóló 6/2002. (III. 27.) önkormányzati rendelet, 
2. az elismerő címek alapításáról szóló 6/2002. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
10/2002. (VII. 4.) önkormányzati rendelet, 
3. az elismerő címek alapításáról szóló 6/2002. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
10/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendelet, 
4. az elismerő címek alapításáról szóló 6/2002. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
11/2007. (VI. 29.) önkormányzati rendelet, 
5. az elismerő címek alapításáról szóló 6/2002. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
16/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet, valamint 
6. az elismerő címek alapításáról szóló 6/2002. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
3/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet, 
7. az elismerő címek alapításáról szóló 6/2002. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
11/2014. (VII. 31.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 

Csányi Kálmán s. k. dr. Nagy Éva s. k. 
polgármester jegyző 

 


