
Harkány Város Önkormányzatának 8/2012. (V. 14.) sz.  
rendelete a Díszpolgári cím, valamint a 

kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjér l 
  

Egységes szerkezetben a 12/2015. (IV. 23.) számú önkormányzati rendelettel. 
 
Harkány Város Önkormányzatának az 1990. évi LXV. törvény 1.§. (6) bekezdése a.) 
pontjának, valamint a 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján attól a céltól vezérelve, 
hogy a város szolgálatában kiemelked  érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben 
részesítse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelel képpen értékelve állíthassa 
példaként a jelen és az utókor elé. Kitüntetések adományozásának feltételeit és az eljárás 
rendjét az alábbiak szerint szabályozza. 
 

1.§ 
 

Harkány Város Önkormányzata (továbbiakban: Alapító) a jelen rendelet preambulumában 
megjelölt önkormányzati célok érdekében az alábbi városi kitüntetéseket, díjakat, címeket 
(továbbiakban együtt: kitüntetések) alapítja: 
 

a.) „Harkány Díszpolgára” cím, 
b.) „Harkányért Érdemérem”, 
c.) „Turizmusért Emlékérem”, 
d.) „Kultúráért Emlékérem”, 
e.) „Civilekért Emlékérem”, 
f.) „Az Év Tanulója”, 
g.) „Az Év Sportolója”, 
h.) „Polgármesteri Elismer  Oklevél”. 

 
 

 
A díszpolgári cím 

2.§. 
 
(1) Harkány Város Díszpolgára cím adományozható annak az él  vagy elhunyt magyar, vagy 

külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelked en jelent s munkájával, vagy egész 
életm vével mind a városon belül, mind, pedig országosan, vagy nemzetközi 
viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének 
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartás miatt egyébként köztiszteletben áll. 

(2) Díszpolgári cím évenként egyszer adományozható. 
(3) A cím formája: arany pecsétgy  (14 karátos) az önkormányzat címerével, illetve oklevél 

dísztartóban. 
(4) A címhez átadott oklevél egyben igazoló okiratnak is min sül, ami kötelez en tartalmazza 

az adományozás indokát, a kiállítás keltét, az okirat számát, az elismert személy nevét és 
születési adatait, az err l szóló képvisel -testületi határozatot, a polgármester és a jegyz  
aláírását és pecsétjét. 

 
3. §. 

 
(1) Harkány díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntet  címet és élvezi 

azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilleti. 
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(2) Harkány díszpolgára: 
a.) tanácskozási joggal részt vehet a képvisel testület ülésein, 
b.) az önkormányzat valamennyi közm vel dési és sportintézményét, valamint ilyen 

jelleg  rendezvényeit díjtalanul látogathatja, 
c.) az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre, rendezvényekre meghívót 

kap, ahol megkülönböztetett helyen foglalhat helyet, 
d.) a várost képvisel  küldöttség résztvev jéül, vagy vezet jéül felkérhet , 
e.) elhalálozása esetén - családja beleegyezésével és velük egyeztetett szertartással - az 

önkormányzat saját halottjának tekinti, és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára az 
önkormányzat tulajdonában lév  köztemet ben 

f.)  nevét bevezetik Harkány Város Emlékkönyvébe 
(3) A (2) bekezdésben felsorolt, a díszpolgárt megillet  jogok biztosításáért a polgármester a 

felel s. 
 

A Harkányért Érdemérem 
4. §. 

 
(1) Harkányért Érdemérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek 

csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek a város 
fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában, 
kiemelked en hasznos munkát végeztek és ennek révén a város értékeit növel , maradandó 
eredményeket értek el. 

(2) A kitüntetés formája: 1 db 80-150 g súlyú, kb. 0,5 cm vastagságú 8x15 cm nagyságú 
bronzplakett díszdobozban, illetve dísztartóban. A plaketten lév  felirat: HARKÁNY, 
középen a város címere gravírozva, díszdobozban: „A városért Harkányért …….(évszám)” 
és a kitüntetett neve. 

(3) 1A kitüntetés mellé díszoklevél és tárgyjutalom jár, amelynek értéke nem lehet kevesebb, 
mint 30 ezer Ft. 

(4) A Harkányért Érdemérem tulajdonosa az adományozástól kezdve viselheti a kitüntet  
címet és élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a kitüntetettet megilletik. 

(5) A Harkányért Érdeméremmel kitüntetett: 
 

a.) az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre, rendezvényekre meghívót 
kap, ahol megkülönböztetett helyen foglalhat helyet, 

b.) nevét bevezetik Harkány Város Emlékkönyvébe 
 

(6) A (2) bekezdésben felsorolt, a kitüntetettet megillet  jogok biztosításáért a polgármester a 
felel s. 

5.§. 
 

(1) A Turizmusért Emlékérem adományozható annak a személynek, személyek csoportjának, 
társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek munkájukkal, 
eredményeikkel kimagaslóan segítették a térség idegenforgalmi fejl dését, s ezzel 
hozzájárultak a város, a térség fejl déséhez, hírnevének öregbítéséhez. 

(2)  A Kultúráért Emlékérem adományozható annak a személynek, személyek csoportjának, 
társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek munkájukkal, 
eredményeikkel kimagaslóan segítették a térség kulturális fejl dését, s ezzel hozzájárultak 
a város, a térség fejl déséhez, hírnevének öregbítéséhez. 

                                                
1 Módosította a 12/2015. (IV. 23.) számú rendelet. 
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(3) A Civilekért Emlékérem adományozható annak a személynek, személyek csoportjának, 
társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek munkájukkal, 
eredményeikkel kimagaslóan segítették a térség fejl dését, s ezzel hozzájárultak a város, a 
térség fejl déséhez, hírnevének öregbítéséhez. 

(4) Az Emlékérem mellé díszoklevél és tárgyjutalom jár, amelynek értéke nem lehet kevesebb 
mint 20 eFt. 
 

A Kitüntetések adományozásának rendje 
6. §. 

(1) 2A képvisel -testület évente maximum egy díszpolgári címet, három Harkányért 
Érdemérem kitüntetést és két-két Turizmusért, Kultúráért és Civilekért Emlékérem elismerést 
adományozhat. 
(2) A címet, illetve kitüntetést minden évben a Város napja ünnepségen (május utolsó 
szombatja) adja át a polgármester. 
(3) A díjra, díjakra minden települési képvisel , illetve a bizottságok is javaslatot tehetnek az 
adott év április 1-ig a polgármesternél (kivéve a rendeletalkotás évét). A beérkezett javaslatok 
alapján a címr l illetve a kitüntetésr l a képvisel -testület az adott év április hónapban 
tartandó ülésén min sített többséggel határozatban dönt. 
(4) Az elismert személyt, személyeket az ünnepség el tt legalább 8 nappal értesíteni kell. 
(5) Nem feltétlenül szükséges minden évben a címet, illetve a kitüntetéseket kiadni. 
(6) Egy adott teljesítmény csak egyszer ismerhet  el. 
(7)Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén postumus kitüntetés is 
adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó 
jogosult. 
(8) A Polgármesteri Elismer  Oklevél-t a polgármester döntése alapján, a polgármester adja át 
az arra érdemes személynek. Az elismer  oklevéllel tárgyjutalom jár, melynek értéke 
maximum bruttó 10 eFt lehet. 
 
 

7.§.  
„Az Év Tanulója Díj” 

 
(1)A tanulók eredményessége, a tudás értékének elismerése érdekében az „Év Tanulója” díj 
adományozható annak a harkányi székhely , alapfokú oktatási intézménnyel tanulói 
jogviszonyban lév , harkányi lakóhellyel rendelkez  tanulónak, aki az adományozás évében a 
tanulmányi munkában nyújtott kimagasló eredményével, a m vészetek területén nyújtott 
kiemelked  teljesítményével hírnevet szerzett a közoktatási intézménynek, illetve a városnak. 
(2) Az „Év Tanulója” díjban évente egyszer maximum 2 személy részesíthet . A díjat a 
polgármester adja át. 
(3) A díjra javaslatot az iskola tantestülete tehet, melynek tartalmaznia kell az elismerésre 
javasolt tanulók személyi adatait, az elismerést megalapozó teljesítményt. A javaslatot 
minden év május 30-ig a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi 
Bizottsághoz kell benyújtani. 
(4) Az adományozásról a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 
javaslata alapján a képvisel -testület dönt. 
(5) Az „Év Tanulója” díj adományozásával egyidej leg a kitüntetett tárgyjutalomban is 
részesül. 
 

                                                
2 Módosította a 12/2015. (IV. 23.) számú rendelet. 
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8.§. 

„Az Év Sportolója Díj” 
 

(1)Az „Év Sportolója” díj adományozható annak a harkányi székhely , alapfokú oktatási 
intézménnyel  tanulói jogviszonyban lév , harkányi lakóhellyel rendelkez  tanulónak, aki az 
adományozás évében a sport területén nyújtott kimagasló eredményével hírnevet szerzett a 
közoktatási intézménynek, illetve a városnak.  
(2) Az „Év Sportolója” díjban évente egyszer egy személy részesíthet . A díjat a polgármester 
adja át. 
(3) A díjra javaslatot az iskola tantestülete és a helyi sportegyesület tehet, melynek 
tartalmaznia kell az elismerésre javasolt személyi adatait, az elismerést megalapozó 
teljesítményt. A javaslatot minden év május 30-ig a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és 
Idegenforgalmi Bizottsághoz kell benyújtani. 
(4) Az adományozásról a Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 
javaslata alapján a képvisel -testület dönt. 
(5) Az „Év Sportolója” díj adományozásával egyidej leg a kitüntetett tárgyjutalomban is 
részesül. 
 

9. §. 
 
(1) A címeket és elismeréseket minden évben a (4) és (5) bekezdés kivételével a Város Napja 

tiszteletére rendezett ünnepségen (május utolsó szombatja) kell átadni. 
(2) Külföldi állampolgárnak a díszpolgári cím, a Harkányért érdemérem és a turizmusért 

emlékérem adományozásakor az oklevél hitelesített fordítását is mellékelni kell, annak az 
államnak a nyelvén, amelynek állampolgára. 

(3) Az elismerések adományozását a polgármester, bármely képvisel , vagy a jegyz  
kezdeményezheti. A díszoklevél, az érdemérem és az emlékérem m vészi kivitelben 
történ  elkészítésér l, továbbá az érdemérem és az emlékéremhez tartozó igazolás 
elkészítésér l a polgármester gondoskodik. Az oklevelet és az igazolást a polgármester és a 
jegyz  írja alá. 

(4)  Az Év Tanulója és az Év Sportolója elismerés a helyi általános iskola évzáró ünnepségén 
is átadható. 

(5)  A Polgármesteri Elismer  Oklevél bármely városi ünnepélyen átadható. 
 

Az elismerések visszavonása 
10.§. 

 
(1) A díszpolgári cím és a Harkányért érdemérem a 6. §-ban megjelöltek javaslatára a 

képvisel -testület min sített többség  határozatával visszavonható attól, aki arra 
érdemtelenné vált. 

(2) Vissza kell vonni az elismerést attól a személyt l, akit a bíróság közügyek gyakorlásától 
joger sen eltiltott. 

(3) Ha a képvisel -testület az elismerést visszavonja, azt az érdekelttel a polgármester írásban 
közli és egyidej leg az oklevelet, és az érmet bevonja. 
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Vegyes rendelkezések 
11.§. 

 
(1) 3Az elismerésben részesített személyekr l és szervezetekr l a Harkányi Közös 

Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. 
(2) 4Az elismerések, juttatások költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében 

kell biztosítani. 
(3) Az elismerések, és juttatások költségeinek fedezetét a Hivatal éves költségvetésében kell 

biztosítani. 
 

Záró rendelkezés 
12.§. 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidej leg a 2/2001.(II.15.) számú 
rendelet hatályát veszti. 
 
 
Harkány, 2012. május 2.      
 
 
 
Dr. Imri Sándor       Dr. Bíró Károly  
   polgármester                címzetes f jegyz  
 
 
 
Kihirdetve: 2012. május 14.  

         Dr. Bíró Károly 
         címzetes f jegyz  

 
 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. 04. 23. 
 

Dr. Markovics Boglárka 
jegyz   

                                                
3 Módosította a 12/2015. (IV. 23.) számú rendelet. 
4 Módosította a 12/2015. (IV. 23.) számú rendelet. 


