
Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2017. (IV. 27.) rendelete 

kitüntető díjak és elismerő címek alapításáról, valamint adományozásának 

szabályairól 

 
1Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 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 i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 
21. § 

(1) Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város közéletében; 

tudományos, gazdasági, művészeti, közigazgatási, közbiztonsági, nevelési, oktatási, 

közművelődési és kommunikációs tevékenységében; testnevelési és sportéletében; 

egészségügyi, szociális és karitatív ellátásában; civil szervezeti életében részt vevők 

kimagasló érdemeinek elismerésére az alábbi kitüntető díjakat és elismerő címet 

alapítja: 

 

a) Kitüntető díjak 

 aa) Kazincbarcika Város Díszpolgára 

 ab) Kazincbarcika Város Képviselő-testületének „Pro Urbe Kazincbarcika” díja 

 ac) Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Elismerő Plakettje 

 ad) Barcikart díj 

 ae) Kazincbarcika Város Közbiztonságáért díj 

 af) Kazincbarcika Város Sportjáért díj 

 ag) Kazincbarcika Város Közneveléséért díj 

 ah) Kazincbarcika Város Közszolgálatáért díj 

 ai) Kazincbarcika Város Egészségügyéért díj 

 aj) Kazincbarcika Város Civil Életéért díj 

 ak) Kazincbarcika Város Szociális Ellátásáért díj 

 al) Kazincbarcika Város Jó tanulója – Jó sportolója 

b) Elismerő cím 

 a) Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele 

 

 

Kitüntető díjak 

2. § 

 

/1/ A Kazincbarcika Város Díszpolgára kitüntető díj a város legnagyobb 

elismeréseként kimagasló életműért, tevékenységért – évente 1 darab – azoknak a 

magyar vagy külföldi személyeknek adományozható, akik: 

 a) a város gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében 

 maradandót alkottak, 

 
1 A bevezető részt módosította a 37/2020. (X. 22.) Ör. Hatályos: 2020. október 23. napjától 
2 Az 1. §-t módosította a 18/2018. (X. 18.) Ör. Hatályba lépés: 2018. október 19.  
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 b) egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az egyetemes 

 haladás, a kultúra, a művészet ügyét, hozzájárulva ezzel – közvetlenül vagy 

 közvetve – a város fejlődéséhez, jó hírének, elismertségének növeléséhez. 

 

/2/ A díszpolgári cím adományozásával meghalt személy emléke is megtisztelhető 

(posztumusz díj). 

 

 

3. § 

 

/1/ A díszpolgári kitüntető díjat Kazincbarcika Város Képviselő-testülete adományozza. 

Az adományozásakor díszes kivitelű, a városban alkotó képzőművész által készített 

díszpolgári oklevelet és díszpolgári emlékérmet ad át Kazincbarcika polgármestere.  

 

/2/ A díszpolgári emlékérem egyik oldalának tartalmaznia kell a „Kazincbarcika 

díszpolgára” feliratot; a díszpolgár nevét; az adományozás évét; az adományozó nevét, 

azaz a „Kazincbarcika Város Önkormányzata” feliratot. A díszpolgári emlékérem 

másik oldala Kazincbarcika címerét tartalmazza. A díszpolgári emlékérem 70 

milliméteres átmérőjű, 200 grammos, Ag.999 színezüst. 

 

/3/ A díszpolgári kitüntető díj adományozását díszes kivitelű névkönyvben kell 

nyilvántartani. A névkönyv felirata: „Kazincbarcika Város Díszpolgárai”. A 

névkönyvbe bejegyzett adományozást Kazincbarcika polgármestere írja alá. 

 

/4/ Kazincbarcika díszpolgárát a város lakossága megkülönböztetett tiszteletben és 

megbecsülésben részesíti. 

 

/5/ Kazincbarcika díszpolgárát 

 a) megilleti a „Kazincbarcika Város Díszpolgára” kitüntető cím használatának 

 joga; 

 b) a város ünnepségeire és kiemelkedő jelentőségű rendezvényeire meg kell 

 hívni; 

 c) a képviselő-testület és bizottságainak ülésein megilleti a tanácskozási joggal 

 való részvétel; 

 d) az önkormányzat és polgármesteri hivatal tisztségviselői, az önkormányzat 

 intézményeinek és gazdasági társaságainak vezetői soron kívül kötelesek 

 fogadni; 

 e) elhalálozáskor – hozzátartozói igény esetén – ingyenes díszsírhely illeti meg; 

 f) elhalálozása után – képviselő-testület döntése alapján – közterület, 

 közintézmény nevezhető el róla. 

 

/6/ A díszpolgári kitüntető díjat a képviselő-testület visszavonhatja attól, aki arra 

méltatlanná válik. A visszavonásról a képviselő-testület dönt. 

/7/ A díszpolgári kitüntető díjat az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából tartott 

ünnepi képviselő-testületi ülésen kell átadni. 
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/8/ A díszpolgári kitüntető díj adományozására javaslatot tehet a polgármester; a 

képviselő-testület tagjai; a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei; a városi 

intézmények vezetői; a városi érdekképviseletek, civil szervezetek, egyházak vezetői. 

Az írásban indokolt javaslatok benyújtására Kazincbarcika polgármesterének minden év 

május 1-jéig van lehetőség. Kazincbarcika polgármestere a javaslatokat szakmai 

kuratórium elé terjeszti. 

 

/9/ A díszpolgári kitüntető díj adományozására beérkező javaslatokat szakmai 

kuratórium véleményezi, és tesz javaslatot a döntésre a képviselő-testületnek. 

A szakmai kuratórium tagja: 

 - a polgármester, aki egyben a kuratórium elnöke; 

 - a képviselő-testület valamennyi bizottságának elnöke; 

 - a városban tevékenykedő, a polgármester által felkért három elismert 

 szaktekintély, szakértő. 

 

/10/ A kuratórium javaslatát a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti. Az 

előterjesztésnek a beérkezett javaslatokat – külön feltüntetve a kuratórium által javasolt 

személyeket és a nem támogatottakat is – teljeskörűen tartalmaznia kell. 

 

 

4. § 

 

/1/ A Kazincbarcika Város Képviselő-testületének „Pro Urbe Kazincbarcika” díja 

– évente 2 darab – azoknak a városban élő, alkotó vagy munkásságukkal a városhoz 

kötődő alkotóművészeknek, kutatóknak, elméleti és gyakorlati szakembereknek 

adományozható, akik különösen: 

 a) műszaki, természet- és társadalomtudomány területén kimagasló 

 teljesítményeket értek el; 

 b) elméleti és gyakorlati munkájukkal kiemelkedő módon járultak hozzá a városi 

 nevelés-oktatás fejlesztéséhez, példaképül szolgálhatnak a város fiatalságának; 

 c) a közművelődés és kommunikáció bármely területén magas színvonalú 

 alkotótevékenységet fejtettek ki, maradandó értéket alkottak; 

 d) a város testnevelési és sportmozgalmában kiemelkedő teljesítményeket  értek 

 el, eredményeik országos elismerésre is méltóak; 

 e) a város egészségügyi ellátásában, a szociális gondoskodásban, a 

 gyermekvédelem területén, valamint az egészséges életmód kialakításának 

 segítésében kimagasló szakmai eredményeket produkáltak; 

 f) a város közigazgatásában, a civil és a közélet egyéb területén az átlagot 

 meghaladó, magas színvonalú munkavégzésükkel a város lakossága körében is 

 elismerést vívtak ki; 

 g) a város gazdasági életének stabilitását, az itt élő emberek életminőségének 

 javítását huzamosabb ideje végzett, kiemelkedő tevékenységükkel elősegítették. 

 

/2/ A „Pro Urbe Kazincbarcika” kitüntető díj adományozásával oklevelet kell átadni. 

 

/3/ A díj 8 gramm súlyú arany pecsétgyűrű, amely a város címerével díszített és nettó 
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150.000 Ft pénzjutalom. 

 

/4/ A „Pro Urbe Kazincbarcika” kitüntető díjat az augusztus 20-ai nemzeti ünnep 

alkalmából tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen kell átadni. 

 

/5/ A „Pro Urbe Kazincbarcika” kitüntető díj adományozására javaslatot tehet a 

polgármester; a képviselő-testület tagjai; a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-

testületei; a városi intézmények vezetői; a városi érdekképviseletek, civil szervezetek, 

egyházak vezetői. Az írásban indokolt javaslatok benyújtására Kazincbarcika 

polgármesterének minden év május 1-jéig van lehetőség. Kazincbarcika polgármestere 

a javaslatokat szakmai kuratórium elé terjeszti. 

 

/6/ A „Pro Urbe Kazincbarcika” kitüntető díj adományozására beérkező javaslatokat 

szakmai kuratórium véleményezi, és tesz javaslatot a döntésre a képviselő-testületnek. 

A szakmai kuratórium tagja: 

 - a polgármester, aki egyben a kuratórium elnöke; 

 - a képviselő-testület valamennyi bizottságának elnöke; 

 - a városban tevékenykedő, a polgármester által felkért három elismert 

 szaktekintély, szakértő. 

 

/7/ A kuratórium javaslatát a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti. Az 

előterjesztésnek a beérkezett javaslatokat – külön feltüntetve a kuratórium által javasolt 

személyeket és a nem támogatottakat is – teljeskörűen tartalmaznia kell. 

 

 

5. § 

 

/1/ Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Elismerő Plakettje – évente 3 darab 

– azoknak adományozható, akik a tudományok; a művészetek; az oktatás-nevelés; a 

kulturális, társadalmi, gazdasági, civil és sportélet; a gyógyítás területén; valamint a 

város közigazgatásában kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájukkal 

hozzájárultak Kazincbarcika fejlődéséhez, hírneve növeléséhez. 

 

/2/ A kitüntetés ötvözött plakett, amelynek egyik oldalán Kazincbarcika címere, másik 

oldalán „Kazincbarcika Város Képviselő-testülete” felirat és az adományozás éve 

található. 

 

/3/ A Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Elismerő Plakettje kitüntető díj 

adományozásával oklevelet kell átadni. 

 

/4/ A kitüntetéssel együtt járó pénzjutalom nettó 150.000 Ft. 

 

/5/ Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Elismerő Plakettje kitüntető díjat az 

augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen kell 

átadni. 
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/6/ Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Elismerő Plakettje kitüntető díj 

adományozására javaslatot tehet a polgármester; a képviselő-testület tagjai; a 

nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei; a városi intézmények vezetői; a 

városi érdekképviseletek, civil szervezetek, egyházak vezetői. Az írásban indokolt 

javaslatok benyújtására Kazincbarcika polgármesterének minden év május 1-jéig van 

lehetőség. Kazincbarcika polgármestere a javaslatokat szakmai kuratórium elé terjeszti. 

 

/7/ A Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Elismerő Plakettje kitüntető díj 

adományozására beérkező javaslatokat szakmai kuratórium véleményezi, és tesz 

javaslatot a döntésre a képviselő-testületnek. 

A szakmai kuratórium tagja: 

 - a polgármester, aki egyben a kuratórium elnöke; 

 - a képviselő-testület valamennyi bizottságának elnöke; 

 - a városban tevékenykedő, a polgármester által felkért három elismert 

 szaktekintély, szakértő. 

 

/8/ A kuratórium javaslatát a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti. Az 

előterjesztésnek a beérkezett javaslatokat – külön feltüntetve a kuratórium által javasolt 

személyeket és a nem támogatottakat is – teljeskörűen tartalmaznia kell. 

 

 

6. § 

 

/1/ Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Barcikart díja – évente 1 darab – 

azoknak a városban élő és alkotó, a városhoz kötődő személyeknek és közösségeknek 

adományozható, akik a művészetek, a kulturális élet területén kiemelkedő 

tevékenységet végeznek. 

 

/2/ A kitüntetés díszes oklevél, amelyet a városban alkotó képzőművész készít el. 

 

/3/ A kitüntetéssel együtt járó pénzjutalom nettó 100.000 Ft. 

 

/4/ A kitüntető díjat a magyar kultúra napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kell 

átadni. 

 

/5/ A Barcikart kitüntető díj adományozására a képviselő-testület tagjai, a városi 

intézmények vezetői, a civil szervezetek írásban indokolt javaslatukat minden év 

november 1-jéig nyújthatják be Kazincbarcika polgármesterének, aki azokat a szakmai 

kuratórium elé terjeszti. 

 

/6/ A Barcikart díj kitüntető díj adományozására beérkező javaslatokat szakmai 

kuratórium véleményezi, és tesz javaslatot a döntésre a képviselő-testületnek.  

A szakmai kuratórium tagja: 

 - a polgármester, aki egyben a kuratórium elnöke; 

 - a képviselő-testület valamennyi bizottságának elnöke; 



6 

 - városban a kultúra és művészetek területén tevékenykedő, a polgármester által 

 felkért három elismert szaktekintély. 

 

/7/ A kuratórium javaslatát a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti. Az 

előterjesztésnek a beérkezett javaslatokat – külön feltüntetve a kuratórium által javasolt 

személyeket és a nem támogatottakat is – teljeskörűen tartalmaznia kell. 

 

 

7. § 

 

/1/ Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Kazincbarcika Város 

Közbiztonságáért kitüntető díja – évente 1 darab – azoknak a kazincbarcikai 

személyeknek vagy közösségeknek adományozható, akik a város közrendje, 

közbiztonsága fenntartásának, jobbításának érdekében kiemelkedő színvonalú munkát 

végeznek, vagy rendkívüli helyzetekben kimagasló teljesítményt nyújtva eredményesen 

állnak helyt. 

 

/2/ A kitüntetés díszes oklevél, melyet a városban alkotó képzőművész készít el. 

 

/3/ A kitüntetéssel együtt járó pénzjutalom nettó 100.000 Ft. 

 

/4/ A kitüntető díjat Kazincbarcika Város Képviselő-testületének májusi munkaterv 

szerinti ülésén kell átadni. 

 

/5/ A Kazincbarcika Város Közbiztonságáért kitüntető díj adományozására a képviselő-

testület tagjai; a városi rendőrkapitányság és katasztrófavédelmi kirendeltség, az 

Önkormányzati Rendészet Kazincbarcika, továbbá a közbiztonsági egyesület vezetői 

írásban indokolt javaslatukat minden év február 1-jéig nyújthatják be Kazincbarcika 

polgármesterének, aki azokat a szakmai kuratórium elé terjeszti. 

 

/6/ A Kazincbarcika Város Közbiztonságáért kitüntető díj adományozására beérkező 

javaslatokat szakmai kuratórium véleményezi, és tesz javaslatot a döntésre a képviselő-

testületnek. 

A szakmai kuratórium tagja: 

 - a polgármester, aki egyben a kuratórium elnöke; 

 - a képviselő-testület valamennyi bizottságának elnöke; 

 - városban a közbiztonság területén tevékenykedő, a polgármester által felkért 

 három elismert szaktekintély. 

 

/7/ A kuratórium javaslatát a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti. Az 

előterjesztésnek a beérkezett javaslatokat – külön feltüntetve a kuratórium által javasolt 

személyeket és a nem támogatottakat is – teljeskörűen tartalmaznia kell. 

 

 

8. § 
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/1/ Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Kazincbarcika Város Sportjáért 

kitüntető díja – évente 1 darab – kazincbarcikai intézményben tanuló, illetve 

kazincbarcikai sportegyesületben versenyző sportolóknak vagy csapatoknak 

adományozható, akik kiemelkedő sporteredményeket értek el; valamint 

sportvezetőknek, edzőknek, sportszakmai tevékenységeket segítő dolgozóknak, 

egyházaknak, akik hosszú ideje kimagasló színvonalú munkát végeznek. 

 

/2/ A kitüntetés díszes oklevél, amelyet a városban alkotó képzőművész készít el. 

 

/3/ A kitüntetéssel együtt járó pénzjutalom nettó 100.000 Ft. 

 

/4/ A kitüntető díjat a magyar sport napja alkalmából rendezett városi ünnepségen kell 

átadni. 

 

/5/ A Kazincbarcika Város Sportjáért kitüntető díj adományozására a képviselő-testület 

tagjai, a városi intézmények vezetői, a városban működő sportegyesületek vezetői 

írásban indokolt javaslatukat minden év március 1-jéig nyújthatják be Kazincbarcika 

polgármesterének, aki azokat a szakmai kuratórium elé terjeszti. 

 

/6/ A Kazincbarcika Város Sportjáért kitüntető díj adományozására beérkező 

javaslatokat szakmai kuratórium véleményezi, és tesz javaslatot a döntésre a képviselő-

testületnek. 

A szakmai kuratórium tagja: 

 - a polgármester, aki egyben a kuratórium elnöke; 

 - a képviselő-testület valamennyi bizottságának elnöke; 

 - városban a sport területén tevékenykedő, a polgármester által felkért 

 három elismert szaktekintély. 

 

/7/ A kuratórium javaslatát a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti. Az 

előterjesztésnek a beérkezett javaslatokat – külön feltüntetve a kuratórium által javasolt 

személyeket és a nem támogatottakat is – teljeskörűen tartalmaznia kell. 

 

 

9. § 

 

/1/ Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Kazincbarcika Város 

Közneveléséért kitüntető díja – évente 1 darab – azoknak a kazincbarcikai nevelési-

oktatási intézményben több éve pedagógusként dolgozó személyeknek adományozható, 

akik kiemelkedő nevelő-oktató munkát végeznek. 

/2/ A kitüntetés díszes oklevél, amelyet a városban alkotó képzőművész készít el. 

 

/3/ A kitüntetéssel együtt járó pénzjutalom nettó 100.000 Ft. 

 

/4/ A kitüntető díjat a pedagógusnap alkalmából rendezett városi ünnepségen kell átadni. 
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/5/ A Kazincbarcika Város Közneveléséért kitüntető díj adományozására a képviselő-

testület tagjai és a nevelési-oktatási intézmények vezetői írásban indokolt javaslatukat 

minden év április 1-jéig nyújthatják be Kazincbarcika polgármesterének, aki azokat a 

szakmai kuratórium elé terjeszti. 

 

/6/ A Kazincbarcika Város Közneveléséért kitüntető díj adományozására beérkező 

javaslatokat szakmai kuratórium véleményezi, és tesz javaslatot a döntésre a képviselő-

testületnek. 

A szakmai kuratórium tagja: 

 - a polgármester, aki egyben a kuratórium elnöke; 

 - a képviselő-testület valamennyi bizottságának elnöke; 

 - városban a köznevelés területén tevékenykedő, a polgármester által felkért 

 három elismert szaktekintély. 

 

/7/ A kuratórium javaslatát a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti. Az 

előterjesztésnek a beérkezett javaslatokat – külön feltüntetve a kuratórium által javasolt 

személyeket és a nem támogatottakat is – teljeskörűen tartalmaznia kell. 

 

 

10. § 

 

/1/ Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Kazincbarcika Város 

Közszolgálatáért kitüntető díja – évente 1 darab – a kazincbarcikai közszolgálatban 

több éve kiemelkedő színvonalú munkát végző személynek adományozható. 

 

/2/ A kitüntetés díszes oklevél, amelyet a városban alkotó képzőművész készít el. 

 

/3/ A kitüntetéssel együtt járó pénzjutalom nettó 100.000 Ft. 

 

/4/ A kitüntető díjat a köztisztviselői nap alkalmából rendezett városi ünnepségen kell 

átadni. 

 

/5/ A Kazincbarcika Város Közszolgálatáért kitüntető díj adományozására a képviselő-

testület tagjai és Kazincbarcika jegyzője írásban indokolt javaslataikat minden év május 

1-jéig nyújthatják be Kazincbarcika polgármesterének, aki azokat a szakmai kuratórium 

elé terjeszti. 

 

/6/ A Kazincbarcika Város Közszolgálatáért kitüntető díj adományozására beérkező 

javaslatokat szakmai kuratórium véleményezi, és tesz javaslatot a döntésre a képviselő-

testületnek. 

A szakmai kuratórium tagja: 

 - a polgármester, aki egyben a kuratórium elnöke; 

 - a képviselő-testület valamennyi bizottságának elnöke; 

 - városban a közszolgálat területén tevékenykedő, a polgármester által felkért 

 három elismert szaktekintély. 
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/7/ A kuratórium javaslatát a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti. Az 

előterjesztésnek a beérkezett javaslatokat – külön feltüntetve a kuratórium által javasolt 

személyeket és a nem támogatottakat is – teljeskörűen tartalmaznia kell. 

 

 

11. § 

 

/1/ Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Kazincbarcika Város 

Egészségügyéért kitüntető díja – évente 1 darab – a kazincbarcikai egészségügyi alap- 

vagy szakellátásban több éve kiemelkedő színvonalú munkát végző személynek 

adományozható. 

 

/2/ A kitüntetés díszes oklevél, amelyet a városban alkotó képzőművész készít el. 

 

/3/ A kitüntetéssel együtt járó pénzjutalom nettó 100.000 Ft. 

 

/4/ A kitüntető díjat a Semmelweis-nap alkalmából rendezett városi ünnepségen kell 

átadni. 

 

/5/ A Kazincbarcika Város Egészségügyéért kitüntető díj adományozására a képviselő-

testület tagjai, továbbá az egészségügyi alap- és szakellátásban vezető beosztásban 

dolgozó személyek írásban indokolt javaslataikat minden év május 1-jéig nyújthatják be 

Kazincbarcika polgármesterének, aki azokat a szakmai kuratórium elé terjeszti. 

 

/6/ A Kazincbarcika Város Egészségügyéért kitüntető díj adományozására beérkező 

javaslatokat szakmai kuratórium véleményezi, és tesz javaslatot a döntésre a képviselő-

testületnek. 

A szakmai kuratórium tagja: 

 - a polgármester, aki egyben a kuratórium elnöke; 

 - a képviselő-testület valamennyi bizottságának elnöke; 

 - városban az egészségügyi alap- és szakellátásban tevékenykedő, a polgármester 

 által felkért három elismert szaktekintély. 

 

/7/ A kuratórium javaslatát a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti. Az 

előterjesztésnek a beérkezett javaslatokat – külön feltüntetve a kuratórium által javasolt 

személyeket és a nem támogatottakat is – teljeskörűen tartalmaznia kell. 

 

12. § 

 

/1/ Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Kazincbarcika Város Civil 

Életéért kitüntető díja – évente 1 darab – azoknak a kazincbarcikai személyeknek vagy 

közösségeknek adományozható, akik a város civil életében több éve kiemelkedő 

színvonalú munkát végeznek; vagy a város érdekében kimagasló színvonalú civil 

kezdeményezéseket, projekteket, programokat valósítanak meg. 

 

/2/ A kitüntetés díszes oklevél, amelyet a városban alkotó képzőművész készít el. 
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/3/ A kitüntetéssel együtt járó pénzjutalom nettó 100.000 Ft. 

 

/4/ A kitüntető díjat az önkéntesek hete alkalmából rendezett ünnepségen kell átadni. 

 

/5/ A Kazincbarcika Város Civil Életéért kitüntető díj adományozására a képviselő-

testület tagjai, a civil szervezetek, egyházak, érdekképviseletek írásban indokolt 

javaslataikat minden év augusztus 1-jéig nyújthatják be Kazincbarcika 

polgármesterének, aki azokat a szakmai kuratórium elé terjeszti. 

 

/6/ A Kazincbarcika Város Civil Életéért kitüntető díj adományozására beérkező 

javaslatokat szakmai kuratórium véleményezi, és tesz javaslatot a döntésre a képviselő-

testületnek. 

A szakmai kuratórium tagja: 

 - a polgármester, aki egyben a kuratórium elnöke; 

 - a képviselő-testület valamennyi bizottságának elnöke; 

 - városban a civil élet területén tevékenykedő, a polgármester által felkért 

 három elismert szaktekintély. 

 

/7/ A kuratórium javaslatát a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti. Az 

előterjesztésnek a beérkezett javaslatokat – külön feltüntetve a kuratórium által javasolt 

személyeket és a nem támogatottakat is – teljeskörűen tartalmaznia kell. 

 

 

13. § 

 

/1/ Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Kazincbarcika Város Szociális 

Ellátásáért kitüntető díja – évente 1 darab – a kazincbarcikai szociális ellátás területén 

több éve kiemelkedő színvonalú munkát végző személynek adományozható. 

 

/2/ A kitüntetés díszes oklevél, amelyet a városban alkotó képzőművész készít el. 

 

/3/ A kitüntetéssel együtt járó pénzjutalom nettó 100.000 Ft. 

 

/4/ A kitüntető díjat a szociális munka napja alkalmából rendezett városi ünnepségen 

kell átadni. 

 

/5/ A Kazincbarcika Város Szociális Ellátásáért kitüntető díj adományozására a 

képviselő-testület tagjai, a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ igazgatója, a 

civil szervezetek írásban indokolt javaslataikat minden év szeptember 1-jéig nyújthatják 

be Kazincbarcika polgármesterének, aki azokat szakmai kuratórium elé terjeszti. 

 

/6/ A Kazincbarcika Város Szociális Ellátásáért kitüntető díj adományozására beérkező 

javaslatokat szakmai kuratórium véleményezi, és tesz javaslatot a döntésre a képviselő-

testületnek. 

A szakmai kuratórium tagja: 
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 - a polgármester, aki egyben a kuratórium elnöke; 

 - a képviselő-testület valamennyi bizottságának elnöke; 

 - városban a szociális ellátás területén tevékenykedő, a polgármester által felkért 

 három elismert szaktekintély. 

 

/7/ A kuratórium javaslatát a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti. Az 

előterjesztésnek a beérkezett javaslatokat – külön feltüntetve a kuratórium által javasolt 

személyeket és a nem támogatottakat is – teljeskörűen tartalmaznia kell. 

 

 
113/A. § 

(1) Kazincbarcika Város Képviselő-testületének Kazincbarcika Város Jó tanulója – Jó 

sportolója kitüntető díja – évente 1 darab – kazincbarcikai nevelési–oktatási 

intézmények tanulói jogviszonyban álló általános vagy középiskolai tanulónak adható, 

aki legalább jeles tanulmányi és kiemelkedő sporteredményt ért el országos vagy 

nemzetközi versenyen. 

(2) A kitüntetés díszes oklevél, amelyet a városban alkotó művész készít el. 

(3) A kitüntessél együtt járó pénzjutalom nettó 100 000 Ft. 

(4) A kitüntető díjat a közoktatás napi városi ünnepségen kell átadni. 

(5) Kazincbarcika Város Jó tanulója – Jó sportolója kitüntető díj adományozására a 

Képviselő–testület tagjai, a kazincbarcikai nevelési–oktatási intézmények 

nevelői, a kazincbarcikai székhellyel rendelkező sportegyesületek vezetői írásban 

indokolt javaslataikat minden év október 1-jéig nyújthatják be Kazincbarcika 

Város Polgármesterének, aki azokat szakmai kuratórium elé terjeszti. 

(6) Kazincbarcika Város Jó tanulója – Jó sportolója kitüntető díjra beérkező javaslatokat 

szakmai kuratórium véleményezi és tesz javaslatot döntésre a Képviselő–testületnek.  

 

A kuratórium tagjai:  

a) a polgármester, aki egyben a kuratórium elnöke 

b) a képviselő–testület valamennyi bizottságának elnöke 

c) a városban a közoktatás és a sport területén tevékenykedő, a polgármester által felkért 

három elismert szaktekintély. 

 

(7) A kuratórium javaslatát a polgármester a Képviselő–testület elé terjeszti.  

Az előterjesztésnek a beérkezett javaslatokat – külön feltüntetve a kuratórium által 

javasolt személyeket és a nem támogatottakat is – teljeskörűen tartalmazni kell.” 

 

 

Elismerő cím 

14. § 

 

/1/ „Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele” elismerő címet – 

évente maximum 50 darabot – Kazincbarcika polgármestere a városnak hírnevet szerző, 

eredményt elérő állampolgároknak és közösségeknek adományozhatja. 

 

 
1 A rendeletet 13/A. §-sal kiegészítette a 18/2018. (X. 18.) Ör. Hatályba lépés: 2018. október 19. 
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/2/ Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevelével díszes oklevél és nettó 

30.000 Ft pénzjutalom jár. 

 

/3/ A Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele elismerő cím 

adományozását a polgármester, a képviselő-testület tagjai és a városi intézmények 

vezetői írásban kezdeményezhetik, a javaslatokat Kazincbarcika polgármesterének 

legkésőbb az adományozás előtti ünnepi alkalmat megelőző 15. napig benyújtva. 

 

/4/ A Kazincbarcika Város Polgármesterének Elismerő Oklevele elismerő címet 

Kazincbarcika polgármestere a mindenkor aktuális jelentőséggel bíró ünnepségen vagy 

képviselő-testületi ülésen adja át. 

 

 

Közös szabályok 
115. § 

 

/1/ A javaslattevő az általa javasolt személyt, illetve közösséget több kitüntető díjra is 

javasolhatja. Egy személy, illetve közösség egy naptári évben egy kitüntetésben 

részesülhet. 

/2/ A díjakkal járó okleveleket Kazincbarcika polgármestere írja alá. A díjak átadására 

a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel, aki a kitüntető díjakat és az elismerő 

címet a mindenkor aktuális jelentőséggel bíró ünnepségen vagy képviselő-testületi 

ülésen adja át; a díjátadó vagy a díjazott akadályoztatása, vagy egyéb akadályoztatás 

esetén a soron következő aktuális jelentőséggel bíró ünnepségen vagy képviselő-

testületi ülésen. 

/3/ A képviselő-testület Kazincbarcika várossá nyilvánításának kerek évfordulóinak 

évében a Rendelet 1. § /1/ bekezdés a) pontjának aa), ab), ac) alpontjaiban nevesített, 

adományozható kitüntető díjak számát megkettőzi. 
2/4/ A kitüntetett a kitüntető díjjal vagy elismerő címmel együtt járó pénzjutalomról még 

annak átvétele és számfejtése előtt írásban lemondhat és egyúttal javaslatot tehet a 

pénzjutalomnak kazincbarcikai székhelyű, bírósági nyilvántartásba vett civil szervezet 

részére történő felajánlására.  
3/5/ A pénzjutalomról való lemondás esetén az át nem vett pénzjutalom a költségvetésben a 

céltartalékok közt nyilvántartott polgármesteri keret sorra kerül átcsoportosításra, 

természetes személy kitüntetett esetén a pénzjutalom bruttó összegével, még a nem 

természetes személy kitüntetett esetén a nettó pénzjutalommal azonos összegben.   

 

 

  

 
1 A 15. §-t /3/ bekezdéssel kiegészítette a 14/2019. (V. 16.) Ör. Hatályba lépés: 2019. május 17. 
2 A 15. §-t /4/ bekezdéssel kiegészítette a 37/2020. (X. 22.) Ör. Hatályos: 2020. október 23. napjától 
3 A 15. §-t /5/ bekezdéssel kiegészítette a 37/2020. (X. 22.) Ör. Hatályos: 2020. október 23. napjától 
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Záró rendelkezések 

16. § 

 

/1/ A kitüntetettekről a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája 

nyilvántartást vezet. 

 

/2/ A kitüntető díjak és az elismerő címek fedezetéről – az átadással kapcsolatban 

felmerülő egyéb költségekkel együtt – minden évben a költségvetés elfogadásakor a 

képviselő-testület dönt. 

 

/3/ Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

/4/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kazincbarcika Város Önkormányzatának 

7/2001. (III. 23.) sz. rendelete a kitüntető díjak és elismerő címek alapításáról, valamint 

adományozásának szabályairól hatályát veszti. 

 

 

Kazincbarcika, 2017. április 27. 

 

 

 

Szitka Péter        Dr. Szuromi Krisztina 

polgármester            jegyző 

 

 

A kihirdetés napja: 2017. április 27. 

 

 

         Dr. Szuromi Krisztina 

              jegyző 

 

 
 


