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Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelete,  

a 13/2019.(VII.02.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege 

az Albertirsa Város Önkormányzata által adományozható kitüntetésekről, elismerésekről 
 

Albertirsa Város Önkormányzatának 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 és a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában foglalt feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el.  

 

1. Albertirsa Város Díszpolgára 

 

                                                    1. § 

Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a város 

szolgálatában, annak fejlődése - elősegítéséért, érdekeinek előmozdításáért, példamutató 

tevékenységével, illetve tettével kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket elismerésben 

részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként 

a jelen és az utókor elé "ALBERTIRSA VÁROS DÍSZPOLGÁRA" címet alapít. 

 

                                                   2. § 

(1) Albertirsa város legnagyobb elismeréseként "Albertirsa Város Díszpolgára" cím adományozható 

annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki: 

a) Valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a városon belül, mind 

pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett. 

b) Albertirsa város fejlesztéséért, hírnevének öregbítéséért kimagasló munkát végzett, lakossága 

érdekében más módon maradandót alkotott, továbbá a fentiek mellett példamutató emberi 

magatartásával köztiszteletben áll. 

(2) Az "Albertirsa Város Díszpolgára" kitüntetés posztumusz is adományozható. 

 

3. § 

(1) A díszpolgári cím adományozásáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

minősített többséggel, titkos szavazással határoz. 

(2) Albertirsa Város Díszpolgára címben évente legfeljebb kettő fő részesíthető. A cím kiadása nem 

kötelező. 

(3) A díszpolgári címmel együtt külön erre a célra készített díszoklevél, valamint arany pecsétgyűrű 

és igazolás jár. 

(4) A díszoklevél 40 X 30 cm méretű, melyen fent középen Magyarország koronás címere található. 

Alatta aranyozott betűkkel a következő szöveg olvasható: Albertirsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete (név, születési adat, lakcím) részére az "Albertirsa Díszpolgára" kitüntető címet 

adományozza. Ezután az adományozás rövid indokolása következik, majd dátum, és a polgármester 

(akadályoztatása esetén az alpolgármester) aláírása. 

(5) A pecsétgyűrű 14 karátos aranyból készül, átlagosan 7-8 gramm súlyú és a gyűrű belső oldalára: 

"Albertirsa Díszpolgára" felirat, valamint az adományozás éve kerül gravírozásra, illetve a pecsét felső 

lapjára Albertirsa címere kerül bevésésre. 

(6) Az igazolásnak tartalmaznia kell Albertirsa város, mint adományozó nevét, az adományozott nevét, 

foglalkozását, az adományozás jogcímét, az adományozás időpontját, a polgármester (akadályoztatása 

esetén az alpolgármester) aláírását és Albertirsa Város Önkormányzatának körbélyegzőjét. 
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(7) A díszpolgári címmel járó oklevelet és igazolást a képviselő-testület nevében a polgármester 

(akadályoztatása esetén az alpolgármester) adja át, a kitüntetettnek (özvegyének, örökösének, 

leszármazottjának). 

(8) A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezheti az 

azzal járó kiváltságokat, melyek az alábbiak:  

a) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein,  

b) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre meghívást kap és lehetőség szerint, ezeken 

megkülönböztetett hely illeti meg,  

c) a város művészeti, kulturális és sport rendezvényeit díjtalanul látogathatja. 

(9) A (8) bekezdésben foglalt kiváltságok át nem ruházhatók és nem örökölhetők. 

(10) A polgármester az elhunyt díszpolgárt a város halottjává nyilváníthatja, s egyben temetési 

költségeinek teljes, vagy részleges átvállalását rendelheti el. 

(11) Posztumusz kitüntetés esetén az (5) bekezdésben leírt pecsétgyűrűt díszdobozban kell elhelyezni, 

melynek értéke nem haladhatja meg a pecsétgyűrű értékének 30 %-át. 

 

4. § 

(1) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai és bizottságai, 

társadalmi és gazdasági szervezetek, egyesületek, bármely magyar állampolgár, aki Albertirsa 

közigazgatási területén állandó lakos, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. 

(2) A díj adományozására vonatkozó javaslatokat a képviselő-testületnek címezve a polgármesterhez 

írásban kell benyújtani. 

(3) A javaslatnak tartalmaznia kell: 

 a) a javaslattevő nevét,  

b) a díj adományozására javasolt személy nevét, adatait,  

c) a díj adományozására javasolt személy életútját, munkásságát. 

(4) A díszpolgári cím kitüntetés adományozását az önkormányzat Jogi, Ügyrendi Bizottsága készíti 

elő képviselő-testületi megvitatásra és elfogadásra. 

 

5. § 

(1) A díszpolgári címet a városnapi ünnepségen, ünnepélyes keretek között kell átadni.  

(2) A kitüntetett személy nevét, az adományozást követően a helyben szokásos módon nyilvánosságra 

kell hozni. 

(3) Azon személyek neveit, akikre javaslat érkezett, de a díjat nem nyerték el, nyilvánosságra hozni 

csak hozzájáruló nyilatkozatukkal lehet. 

(4) A kitüntető cím adományozásával egyidejűleg a kitüntetettek nevéről és adatairól a jegyző 

díszkötésű albumban nyilvántartást vezet. 

 

6. § 

 

(1) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik 

(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. 

Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni. 

(3) A visszavonásra ugyanazon személyek tehetnek javaslatot, mint akik a cím odaítélésére. 

(4) A díszpolgári cím megvonásáról a képviselő-testület minősített többséggel dönt, melyet az érintett-

tel írásban közölni kell. 

(5) A díj visszavonását a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

 

7.§ 

 

A javaslatokat minden évben, június 15-ig kell előterjeszteni.  
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2. Albertirsáért kitüntetés és emlékplakett 

 

8. § 

(1) Az Albertirsáért kitüntetés és emlékplakett adományozható, azoknak a polgároknak vagy 

közösségeknek, akik a város életének fejlesztése terén hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek, 

és ezzel jelentősen hozzájárultak Albertirsa szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, 

hírnevének öregbítéséhez. Az Albertirsáért kitüntetés és emlékplakett posztumusz is adományozható. 

(2) A kitüntetéssel járó emlékplakett 90 mm átmérőjű, kör alakú, szétnyitható bronzplakett. A 

plaketten Albertirsa természeti és építészeti értékeinek stilizált képe látható, a belső "a" oldalon: 

"Albertirsáért" felírással, a belső "b" oldalon: Albertirsa címerével, hátoldalán a kitüntetett nevével és 

a kitüntetés évével. 

(3) Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni. 

 

9. § 

(1) Évente legfeljebb három kitüntetés – ebből egy posztumusz – adományozható. 

(2) A kitüntetés átadási ideje általában március 15-e, de a képviselő-testület a kitüntetés átadására ettől 

eltérő időpontot is megállapíthat. 

(3) A kitüntetéssel az 8. § (2) bekezdésében leírt bronzplakett és oklevél jár. 

 

10. § 

(1) A kitüntetés adományozására indoklással ellátott, javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, 

bizottságai, az önkormányzati hivatal vezetője, valamint az albertirsai intézmények vezetői.  

(2) A kitüntetésre vonatkozó javaslatot minden év február 15-ig kell előterjeszteni. 

(3) A kitüntetés adományozását az önkormányzat Jogi, Ügyrendi Bizottsága készíti elő képviselő-

testületi megvitatásra és elfogadásra. 

 

3. Albertirsa szolgálatáért díj 

 

11. § 

 

(1)1 „Albertirsa Szolgálatáért” díj adományozható, annak az önkormányzat intézményében dolgozó 

köztisztviselőnek, közalkalmazottnak, a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozónak, 

valamint az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságban dolgozónak - ideértve az 

egészségügyi alap- és szakellátásban foglalkoztatottakat, az alkalmazás módjától függetlenül –, aki 

kiemelkedő szakmai felkészültségével, magatartásával és munkájával, jelentős mértékben segítette és 

előmozdította az önkormányzati feladatok végrehajtását, a köz szolgálatát, az intézményi célok 

eredményes teljesítését, példaértékű, magas színvonalú munkát végzett, a köz érdekében. 

 

 (2) A díjat egy évben legfeljebb egy személynek lehet odaítélni. A díj elhunyt személynek posztumusz 

díjként is adományozható. 

(3) Egy személy a díjat csak egyszer kaphatja meg. 

(4) A kitüntetéssel az Önkormányzat díszoklevelet és emlékérmet ajándékoz. 

(5) Az emlékérem 130 mm kör alakú bronzplakett. A plakett a) oldalán Albertirsa címere látható. A 

plakett b) oldalán „Albertirsa szolgálatáért” felirat a tárgyévvel látható. Az emlékérmet díszdobozban 

kell elhelyezni. A díszdobozban a kitüntetett 

nevét tartalmazó réztábla is elhelyezésre kerül. 

(6) A díjazott nettó 150 ezer Ft anyagi elismerésben részesül. 

 
1 Módosította a 13/2019.(VII.02.) ök. rendelet, hatályos 2019.(VII.03.)-tól.  
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12. § 

 

(1) A díj adományozására bármely albertirsai lakos javaslatot tehet. 

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy nevét, beosztását, az általa ellátott 

feladatkört, valamint a javaslat részletes indokolását. 

(3)A kitüntetésre vonatkozó javaslatot minden év május 15-ig kell megküldeni a Jogi, Ügyrendi 

Bizottság elnökének. 

(4) A kitüntetés adományozásáról szóló javaslatot a Jogi, Ügyrendi Bizottság készíti elő képviselő-

testületi megvitatásra és elfogadásra. 

(5) A kitüntetést az augusztus 20-ai ünnepség alkalmával kell átadni, de a képviselőtestület ettől eltérő 

időpontot is megállapíthat. 

13. § 

 

 A kitüntetett személyekről az önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet. 

 

4. „Az Év sportolója” és az „Albertirsa Város Sportjáért” emlékplakett 

 

14. § 

Albertirsa Város Önkormányzata a városi sportéletben nyújtott kiemelkedő teljesítményért évente két 

emlékplakettet adományozhat (egy főnek „Az Év sportolója”, egy főnek „Albertirsa Város 

Sportjáért”). 

15. § 

(1) „Az Év sportolója” néven emlékplakett adományozható, annak az albertirsai sportolónak, aki az 

adott évben valamely sportágban kiemelkedő eredményt ért el.  

(2) „Az Év sportolója” emlékplakett 80 mm átmérőjű, kör alakú bronzplakett. A plakett a) oldalán egy 

diszkoszvető látható.  

16. § 

(1) „Albertirsa Város Sportjáért” elnevezéssel emlékplakett adományozható annak az edzőnek, 

sportszervezőnek, aki tevékenységével, áldozatos munkájával hosszabb időn át, és/vagy kiemelkedő 

eredményességgel hozzájárult Albertirsa sportéletének szervezéséhez, az albertirsai sportolók által 

elért sikerekhez. 

 (2) „Az Albertirsa Város Sportjáért” emlékplakett 105 mm átmérőjű, kör alakú  bronzplakett. A 

plakett a) oldalán egy olimpiai lángot tartó nőalak látható. 

 

17. § 

(1)  Az emlékplakett adományozására bármely albertirsai lakos javaslatot tehet.  

(2) Az emlékplakett adományozásáról szóló javaslatot – az ASE véleményét kikérve – a Kulturális 

Bizottság készíti elő képviselő-testületi megvitatásra és elfogadásra. 

(3) A kitüntetésre vonatkozó javaslatot minden év február 15-ig kell megküldeni a Kulturális Bizottság 

elnökének. 

(4) A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy személyi adatait (név, születési idő, lakcím) és 

az adott sportágban elért eredményeinek, illetve a város sportjáért végzett tevékenységének rövid 

bemutatását. 

18. § 

(1) Évente mindkét címen legfeljebb egy-egy kitüntetés adományozható. Ettől indokolt és kivételes 

esetben a Képviselő-testület eltérhet.  

(2) A kitüntetés átadási ideje általában március 15-e, de a képviselő-testület a kitüntetés átadására ettől 

eltérő időpontot is megállapíthat.  

(3) Az emlékplakettet ünnepélyes keretek között kell átadni. 
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18/A. §2 

„Virágos Albertirsáért” Díj 

 

(1) Albertirsa Város Önkormányzata a kulturált, környezetbarát, vendégváró településkép 

kialakításának elősegítése, a környezetszépítésre való motiválás érdekében „Virágos 

Albertirsáért” díj keretében,  3 kategóriában: „Virágos családi ház”,  „Virágos társasház”, 

Virágos intézmény” elismerést adományoz. 

a.) „Virágos családi ház” a lakókörnyezet, az ablakok, az előkertek virágosítása, növényi 

társulásokkal történő ellátása, esztétikus kialakítása az utcaképpel összhangban.  

b.) „Virágos társasház” a lakókörnyezet, az ablakok, az erkélyek és az épületek körüli 

virágosítás. 

c.) „Virágos intézmény” az intézményi terület és a környezet virágosítása, parkosítása és 

gondozása. 

 

(2) Az elismerés évente adományozható, kategóriánként 1-1 pályázó részére.  

(3) Az elismerés pályázat alapján, a minden év június havában megtartásra kerülő soros 

képviselő-testületi ülésen történik, az e rendeletben, valamint pályázati felhívásban 

meghatározott feltételek szerint.   Az elismerésre – fényképpel illusztrált - pályázati adatlapot 

kell benyújtani, melynek határideje május 31-e.  

(4) A pályázó vállalja, hogy közvetlen környezetét egész évben önerőből rendben tartja, 

gyomtalanítja, virágosítja, tisztán tartja, gondozza, hozzájárul Albertirsa Város szépítéséhez, 

a városkép javításához, a kulturált állapotú lakóövezeti környezet fejlesztéséhez, illetőleg a 

környezetvédelemhez.  

(5) A pályázati felhívás, a bírálati szempontokkal a rendelet 1. sz. melléklete. A felhívást március 

hónapban kell közzétenni.  

(6) A Képviselő-testület mindhárom kategóriában az 1., 2., 3. helyezettet részesíti emléklapban,  

és  a tárgyévi költségvetésben megállapított összegű vásárlási utalványban.  

(7) A Képviselő-testület mindhárom kategória 1. helyezettje részére  210x297 centiméter  (A4) 

méretű, rézbevonatú műanyag plakettet adományoz: „Virágos családi ház”,  „Virágos 

társasház”, „Virágos intézmény” felirattal, Albertirsa címerével, valamint a díjazás évének 

feltüntetésével.   

(8) Az emléktábla kategóriánként egy alkalommal adományozható, az elismerés újbóli elnyerése 

esetén díszoklevéllel kell azt megerősíteni. 

(9) Az elismerésben részesültek névsora megjelenik az Albertirsai Híradóban és a város 

honlapján.    

(10)  A díjak odaítéléséről a pályázat kiírásakor, a Képviselő-testület által megválasztott 

három fős zsűri dönt.  

 

„18/B. §3 

„Albertirsa Város Polgármesterének Elismerő Oklevele” 

 

(1) Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Albertirsa Város Polgármesterének 

Elismerő Oklevele” díjat (továbbiakban: elismerő oklevél) alapít. 

 
2 Kiegészítette a 13/2019.(VII.02.) ök. rendelet, hatályos 2020. január 1-től.  
3 Kiegészítette a 13/2019.(VII.02.) ök. rendelet, hatályos 2020. január 1-től.  
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(2) Az elismerő oklevél azoknak a természetes személyeknek, közösségeknek adományozható, akik 

a város hírnevét öregbítő, kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. 

(3) Az elismerő oklevélből évente több adományozható, az elért eredmények függvényében. 

(4) Az elismerő oklevél adományozását bárki kezdeményezheti, a javasolt személy/szervezet/csapat 

tevékenységének, elért eredményének bemutatásával.   

(5) Az elismerő oklevél adományozásáról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

felhatalmazása alapján a polgármester dönt. Az adományozásról a polgármester az azt követő 

legközelebbi ülésén köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. 

(6) Az elismerés Albertirsa város címerével ékesített díszes mappába helyezett oklevél, amelyen 

szerepel a „Albertirsa Város Polgármesterének elismerő oklevele ” felirat. Az elismeréssel 

pénzjutalom nem jár.  

(7) Az oklevélen fel kell tüntetni az adományozó és a kitüntetett megnevezését, a kitüntetés rövid 

indoklását. Az oklevelet a polgármester írja alá és látja el a város címerét tartalmazó pecsétjével.  

(8)  Az oklevél átadásra az Önkormányzat tanácstermében, ünnepélyes keretek között kerül sor.  

18/C. §4 

„Pro Urbe – Albertirsa” díj 

 

(1) „Pro Urbe – Albertirsa” plakett és díszoklevél (továbbiakban: plakett és díszoklevél) 

adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki: 

a) Albertirsa társadalmi és kulturális életében huzamos ideig kiemelkedő szerepet vállalt; 

 b) a testvérvárosi kapcsolatokat jelentősen elősegítette; 

c) tevékenységével, pénzbeli, vagy természetbeni adományával hozzájárult a város 

fejlődéséhez, az emberi kapcsolatok javításához; 

d) a város ifjúságának oktatásában, fejlesztésében huzamos időn át kiemelkedően aktív 

szerepet játszik/játszott; 

e) a város épített környezetében, tevékenységével kiemelkedőt és maradandót alkotott. 

(2) A plakett és díszoklevél évente maximum négy főnek adományozható. 

(3) Az elismeréshez az Önkormányzat bronz plakettet és díszoklevelet adományoz. 

(4) A plakett 10x10 cm-es, négyszögletes alakú öntött bronz. „a” oldalán a város címere, felül „Pro 

Urbe”, alul „Albertirsa” felirattal. „b” oldalán az Ybl kápolna sziluettje. 

(5) Az elismeréssel anyagi juttatás nem jár. 

(6) Az elismerés odaítélésére bármely albertirsai polgár – határidő nélkül – javaslatot tehet. 

(7) A plakett és díszoklevél odaítélése nincs konkrét dátumhoz, eseményhez kötve. 

(8) A plakett és díszoklevél odaítéléséről a Képviselő-testület dönt. 

  

5. Értelmező rendelkezések 

19. §  

 

(1) A rendelet 15. § (1) bekezdése alkalmazásában albertirsai sportoló: a sport valamely ágában 

kiemelkedő teljesítményt nyújtó személy, aki Albertirsán állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy 

albertirsai sportegyesület tagjaként ér el eredményeket 

(2) A rendelet 18. § (1) bekezdése alkalmazásában indokolt és kivételes eset: amennyiben az adott 

esztendőben a város színeiben sportolók közül többen érnek el különösen kiemelkedő eredményt (pl. 

felnőtt országos bajnoki cím vagy valamely korosztályban kimagasló nemzetközi eredmény), illetve 

valamely sportolónk, sportoló közösségünk figyelemre méltó eredményei mellett különleges 

jubileumhoz érkezik. 

 

 
4 Kiegészítette a 13/2019.(VII.02.) ök. rendelet, hatályos 2019. július 3-tól.  



7 

 

6. Záró rendelkezések 

20. § 

 

 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Albertirsa Város Önkormányzata által 

alapított kitüntetésekről és díjakról szóló 13/2002. (VI.28.) önkormányzati rendelet, valamint a 

díszpolgári cím adományozásáról szóló 9/1995. (XI.22.) önkormányzati rendelet. 

    

              Fazekas László s. k.                                                         Kovács Zoltánné dr. s. k. 

               polgármester                                                                          jegyző 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2019. november 30. 

 

 

Kovács Zoltánné dr. s. k.  

jegyző 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


