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Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 
49/2008. (VIII. 29.) rendelete 1 

a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapí tásáról és adományozásáról  
 

EGYSÉGES SZERKEZET 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, ugyanezen törvény 1. § 
(6) bekezdésének a) pontja és a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. 
törvény 7. § (1) bekezdése szerint Hatvan városért és lakosságáért kiemelkedő 
tevékenységet végző, megbecsült személyek kitüntetése, valamint hagyományt teremtve a 
település történetéről való ünnepélyes megemlékezés céljából a következő rendeletet 
alkotja: 
 

1. cím 
Hatvan Város Napja 

 
1. § 

 
(1) Hatvan város neve írásban először a premontrei szerzeteseknek köszönhetően 1235-

ben „Hotvin” formában jelent meg. 
(2) A II. világháború után Magyarországon elsőként Hatvant nyilvánították várossá 1945. 

június 27-én. 
(3) A (2) bekezdést figyelembe véve Hatvan Város Napja minden év június 27. napja. 
(4)2 
 

2. cím 
Hatvan Város Díszpolgára 

 
2. § 

 
(1) „Hatvan Város Díszpolgára” cím – állampolgárságtól függetlenül – olyan természetes 

személynek adományozható, aki 
a) Hatvan város fejlődéséért kiemelkedően dolgozva kimagasló eredményt ért el, 

maradandót alkotott; 
b) elősegítette Hatvan város lakosságának előrehaladását; vagy 
c) nemzetközileg növelte Hatvan város hírét és tekintélyét; és 
gazdag életútjával Hatvan város, Magyarország vagy a világ egyetemes értékeit, 
érdekeit tiszteletre méltóan szolgálta. 

(2)3 A díszpolgári cím adományozására – Hatvan város lakosságának kezdeményezése 
alapján – a képviselő-testület bizottságai minden év június 30. napjáig tehetnek 
javaslatot. A díszpolgári cím adományozására vonatkozó előterjesztést a 
polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 

(3) A díszpolgári címet a képviselő-testület adományozza; az adományozásról szóló 
oklevelet a polgármester és az alpolgármester írja alá. 

(4) A díszpolgári címet egy évben csak egy személynek lehet odaítélni. 

                                                 
1 A 34/2010. (X. 29.), 23/2011. (IV. 29.), 45/2011. (X. 28.), 9/2012. (II. 23.), 54/2012. (IX. 28.), 3/2013. (II. 1.), 
26/2013. (V. 17.), 65/2013. (XII. 13.), 12/2014. (III. 14.), 26/2014. (VII. 25.), 34/2014. (IX. 26.), 20/2018. (V. 
31.), 25/2018. (VI. 28.), 36/2018. (XI. 30.), 10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendeletekkel módosított egységes 
szerkezet. 
2 Hatályon kívül helyezte: 9/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2012. február 23-án 9 órától. 
3 Módosította: 26/2013. (V. 17.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. május 18-tól. 
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(5)1 A díszpolgári cím minden év szeptember hónapjában ünnepi képviselő-testületi 
ülésen kerül átadásra a polgármester által. Ha az átadás a képviselő-testületi ülésen 
nem valósítható meg, a díszpolgári cím méltó módon történő átadásáról a 
polgármester köteles gondoskodni. 

(6) A díszpolgári cím adományozását a helyben szokásos módon kell közzétenni. 
(7)2 A díszpolgári cím  átadásával egyidejűleg tartott ünnepi képviselő-testületi ülésen 

készült – a képviselő-testületi jegyzőkönyvekre vonatkozó szabályokat megállapító 
helyi rendeletben foglaltakon kívül egy további példány – jegyzőkönyvet díszkötéssel 
kell ellátni, melyhez mellékelni kell a díszpolgári cím ünnepélyes átadásáról készített 
adathordozókat a hangfelvételen kívül. A díszkötéses jegyzőkönyvet a Város 
Díszzászlójának megőrzésére szolgáló díszvitrinbe kell elhelyezni. 

(8) A díszpolgári címet érdemtelenné válás esetén a képviselő-testület visszavonja. A 
kitüntetésre érdemtelenné válik az, akit bűncselekmény szándékos elkövetése miatt 
jogerősen elítéltek. 

 
3. § 

 
(1) A díszpolgári címmel az adományozottnak díszes oklevél (a továbbiakban: 

díszdiploma), a város polgárságot jelképező aranyláncon függő arany plakett és 
annak kicsinyített jelvénye kerül átadásra. Külföldi állampolgárnak a díszpolgári cím 
adományozása esetén a díszdiploma szövegét a díszpolgárrá választott 
anyanyelvére is le kell fordítani. 

(2) A díszdiploma tartalmazza: 
 a) az adományozó megjelölését; 
 b) az adományozott nevét; 

c) az adományozás jogcímét, indokait, a képviselő-testületi határozat számát és 
keltét; 

d) az aláírásokat, a város címerét és díszpecsétjét. 
A díszdiploma szövege – az adományozás jogcímétől függően – esetenként változik. 

(3) A díszpolgári cím adományozásának részletes indoklását, a díszdiploma másolatát, 
valamint a díszpolgár életrajzát és fényképét a Heves Megyei Levéltárnak meg kell 
küldeni. 

(4)3 A díszpolgári címben részesült személyekről Hatvani Polgármesteri Hivatal díszes 
kivitelű almanachban folyamatos nyilvántartást vezet, melyben a következő adatok 
szerepelnek: 
a) az adományozott neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme, 

állampolgársága; 
b) az adományozás jogcíme; 
c) az adományozásról rendelkező határozat száma, kelte. 

(5) A díszpolgár 
 a) jogosult a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt venni; 

b) rendszeresen megkapja Hatvan város egészét átfogó fejlesztési programokat; 
c) meghívást nyer az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre; 
d) viselheti ruházatán a címmel adományozott jelvényt. 

 
2/A. cím 4 

„Hatvan Város Pro Urbe díja" 
 

3/A. § 
 

                                                 
1 Módosította: 9/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. § (2). Hatályos: 2012. február 23-án 9 órától. 
2 Módosította: 9/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. § (3). Hatályos: 2012. február 23-án 9 órától. 
3 Módosította: 10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1). Hatályos: 2021. március 15-től. 
4 Kiegészítette: 23/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2011. április 30-tól. 
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(1)1 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a városunk érdekében kifejtett 
jelentős tevékenység elismeréseként "Pro Urbe" díjat adományoz azon természetes 
és jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, valamint 
művészeti csoportnak aki/amely éveken keresztül munkálkodott a helyi társadalom 
javára az emberi tevékenység bármely területén. A Képviselő-testület évente 2 díjat 
adományozhat. 

(2)2 A „Pro Urbe” díj adományozására – Hatvan város lakosságának kezdeményezése 
alapján – a képviselő-testület tagjai minden év június 15. napjáig tehetnek javaslatot. 
A „Pro Urbe” díj adományozására vonatkozó előterjesztést a polgármester terjeszti a 
képviselő-testület elé. 

(3)3 A „Pro Urbe” díj minden év szeptember hónapjában ünnepi képviselő-testületi ülésen 
kerül átadásra a polgármester által. Ha az átadás a képviselő-testületi ülésen nem 
valósítható meg, a „Pro Urbe” díj méltó módon történő átadásáról a polgármester 
köteles gondoskodni. 

(4)4 A „Pro Urbe” díjjal az adományozottnak díszdiploma, emlékérem, valamint 
pénzjutalom kerül átadásra. A pénzjutalom természetes személy kitüntetett esetében 
a mindenkori bruttó minimálbér háromszorosának megfelelő összeg, jogi személy, 
jogi személyiség nélküli szervezet, művészeti csoport kitüntetett esetében a 
mindenkori bruttó minimálbér hatszorosának megfelelő összeg. Külföldi 
állampolgárnak a „Pro Urbe” díj adományozása esetén a díszdiploma szövegét a „Pro 
Urbe” díjjal kitüntetett személy anyanyelvére is le kell fordítani. Az adományozásról 
szóló díszdiplomát a polgármester és az alpolgármester írja alá. 

(5) A „Pro Urbe” díj adományozását a helyben szokásos módon kell közzétenni. 
(6) A „Pro Urbe” díjat érdemtelenné válás esetén a képviselő-testület visszavonja. A 

kitüntetésre érdemtelenné válik az, akit bűncselekmény szándékos elkövetése miatt 
jogerősen elítéltek. 

 
3/B. § 

 
(1) A díszdiploma tartalmazza: 

a) az adományozó megjelölését; 
b) az adományozott nevét; 
c) az adományozás jogcímét, indokait, a képviselő-testületi határozat számát és 

keltét; 
d) az aláírásokat, a város címerét és díszpecsétjét. 
e) A díszdiploma szövege – az adományozás jogcímétől függően – esetenként 

változik. 
(2) A „Pro Urbe” díj adományozásának részletes indoklását, a díszdiploma másolatát, 

valamint a „Pro Urbe” díjjal kitüntetett természetes személy életrajzát és fényképét a 
Heves Megyei Levéltárnak meg kell küldeni. 

(3) A „Pro Urbe" emlékérem kör alakú, 10 cm átmérőjű, átlag 5 mm vastagságú, bronzból 
készült plakett. Első oldalán Hatvan jelképes képi ábrázolása található "Hatvan" 
felirattal, másik oldalán a város címere, „Pro Urbe" felirattal. 

(4)5 A „Pro Urbe” díjban részesült személyekről Hatvani Polgármesteri Hivatal díszes 
kivitelű almanachban folyamatos nyilvántartást vezet, melyben a következő adatok 
szerepelnek: 
a) az adományozott neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme, 

állampolgársága; 
b) az adományozás jogcíme; 

                                                 
1 Módosította: 9/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1). Hatályos: 2012. február 23-án 9 órától. 
2 Módosította: 26/2013. (V. 17.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2013. május 18-tól. 
3 Módosította: 9/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2). Hatályos: 2012. február 23-án 9 órától. 
4 Módosította: 9/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2). Hatályos: 2012. február 23-án 9 órától. 
5 Módosította: 10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1). Hatályos: 2021. március 15-től. 
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c) az adományozásról rendelkező határozat száma, kelte. 
(5) A „Pro Urbe” díjban részesült személy 

a) jogosult a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt venni; 
b) rendszeresen megkapja Hatvan város egészét átfogó fejlesztési programokat 
c) meghívást nyer az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre. 

 
2/B. cím 1 

„Az év vállalkozása” díj 
„Hatvan Város Együttm űködő Partnere” díj, 

„Hatvan Város Együttm űködő Partnere” különdíj 
 

3/C. § 
 
(1) „Az év vállalkozása” díj azon egyéni vagy társas vállalkozásnak adományozható, 

amely Hatvanban bejelentett székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, Hatvan 
gazdasági, infrastrukturális, kulturális, sport, művelődési vagy nemzetközi 
kapcsolatainak fejlődéséért, a városban működő civil szervezetek céljainak 
megvalósításáért -a vállalkozás nagyságához és gazdasági teljesítő képességéhez 
viszonyítva- kimagaslóan sokat tett és ezzel a város hírét és tekintélyét növelte, 
valamint vállalkozási tevékenységének folytatása során példamutatóan jogkövető 
magatartást tanúsít. Egyéni vállalkozó kitüntetett esetén a díj megnevezése „Az év 
vállalkozója”. 

(2) „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj azon egyéni vagy társas vállalkozásnak 
adományozható, amely Hatvanban bejelentett székhellyel vagy telephellyel 
rendelkezik, Hatvan gazdasági, infrastrukturális, kulturális, sport, művelődési vagy 
nemzetközi kapcsolatainak fejlődéséért, a városban működő civil szervezetek céljainak 
megvalósításáért -a vállalkozás nagyságához és gazdasági teljesítő képességéhez 
viszonyítva- kimagaslóan sokat tett és vállalkozási tevékenységének folytatása során 
példamutatóan jogkövető magatartást tanúsít. 

(3) „Hatvan Város Együttműködő Partnere” különdíj azon egyéni vagy társas 
vállalkozásnak adományozható, amely Hatvanban bejelentett székhellyel vagy 
telephellyel nem rendelkezik, Hatvan gazdasági, infrastrukturális, kulturális, sport, 
művelődési vagy nemzetközi kapcsolatainak fejlődéséért, a városban működő civil 
szervezetek céljainak megvalósításáért -a vállalkozás nagyságához és gazdasági 
teljesítő képességéhez viszonyítva- kimagaslóan sokat tett és vállalkozási 
tevékenységének folytatása során példamutatóan jogkövető magatartást tanúsít. 

(4)2 Az (1)-(3) bekezdésben foglalt kitüntetés annak átadásának napjától számított egy évre 
szól. A díjak adományozására kilenc tagú jelölő bizottság tesz javaslatot a 
polgármester felé december 10. napjáig. A jelölő bizottság tagjai: három képviselő, 
három vállalkozó, három civil szervezet képviselője, akiket a polgármester évente 
november 15. napjáig kér fel. A jelölő bizottság az 1. melléklet szerinti ügyrend alapján 
működik. A kitüntetésekre vonatkozó előterjesztést a jelölő bizottság javaslatát is 
figyelembe véve a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 

(5) A díjakat a képviselő-testület adományozza, egy évben legfeljebb egy „Az év 
vállalkozása” díj, kilenc „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj és egy „Hatvan 
Város Együttműködő Partnere” különdíj kerül átadásra. Az adományozásról szóló 
díszes oklevelet a polgármester és az alpolgármester írja alá. A díj adományozását a 
helyben szokásos módon közzé kell tenni. 

(6) A polgármester a díjakat ünnepélyes keretek között, nagy nyilvánosság előtt adja át. 
 
 
 

                                                 
1 Kiegészítette: 45/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2011. október 29-től. 
2 Módosította: 3/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. február 2-től. 
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3/D. § 
 
(1)1 A díjak egyedi tűzzománc képzőművészeti alkotások, melynek keretén, vagy 

talapzatán, vagy a hozzá kapcsolódó táblán a kitüntetett vállalkozás nevét, az 
évszámot és a kitüntető díj megnevezését kell feltüntetni. 

(2) A díszes oklevél tartalmazza: 
a) az adományozó megjelölését; 
b) az adományozott nevét; 
c) az adományozás jogcímét, indokait, a képviselő-testületi határozat számát és 

keltét; 
d) az aláírásokat, a város címerét és díszpecsétjét. 

(3) A díj szövegét az adományozott vállalkozás képviselőjének anyanyelvére is le kell 
fordítani. 

(4)2 A kitüntetések adományozásáról Hatvani Polgármesteri Hivatal folyamatos 
nyilvántartás vezet. A nyilvántartásban a következő adatok szerepelnek: 
a) az adományozott szervezet neve, székhelye, 
b) az adományozás jogcíme, 
c) az adományozásról rendelkező határozat száma, kelte. 

 
3/E. § 

 
„Az év vállalkozása” díjjal, „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díjjal és a „Hatvan Város 
Együttműködő Partnere” különdíjjal kitüntetett vállalkozás a 3/C. § (4) bekezdésében 
meghatározott időtartam alatt térítésmentesen az alábbiakra jogosult: 
a) vállalkozási tevékenysége során Hatvan város arculatával ellátott, a kitüntető díjra 

utaló megjelölést használni, 
b)3 a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. által használt felületeken bruttó 500.000 Ft 

értékben reklámját vagy hirdetését az általa meghatározott helyen és terjedelemben 
elhelyezni, 

c)4 
d) legfeljebb 5 Hatvan Kártyát igényelni az ahhoz kapcsolódó kedvezményekkel a 

behajtási engedély kivételével. 
 

3. cím 
„Hatvany Irén kitüntet ő emlékérem – az ifjúságért” 

 
4. § 

 
(1) A „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” Hatvan városban állandó 

lakcímmel rendelkező olyan magyar állampolgárságú, természetes személynek 
adományozható, aki a gyermekek és az ifjúság körében mindenkor lelkiismeretes, 
értékteremtően művelt, sokoldalú tevékenységét kimagaslóan, példaértékűen, az 
érintett által is elismerten, legalább tíz éve gyakorolja. 

(2)5 A kitüntető emlékérem adományozására – Hatvan város lakossága és civil szervezet 
kezdeményezéseinek figyelembe vételével – a képviselő-testület tagjai minden év 
március hó 31. napjáig tehetnek javaslatot a polgármester felé. A kitüntető emlékérem 
adományozására vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület 
elé. 

                                                 
1 Módosította: 9/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2012. február 23-án 9 órától. 
2 Módosította: 10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1). Hatályos: 2021. március 15-től. 
3 Módosította: 3/2013. (II. 1.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2013. február 2-től. 
4 Hatályon kívül helyezte: 9/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2012. február 23-án 9 órától. 
5 Módosította: 12/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1). Hatályos: 2014. március 16-tól. 
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(3)1 A kitüntető emlékérem évente legfeljebb három személynek adományozható. 
(4) A kitüntető érmet a képviselő-testület adományozza; az adományozásról szóló 

oklevelet a polgármester és az alpolgármester írja alá. 
(5)2 A kitüntető emlékérem – lehetőség szerint – minden év május hónapban, ünnepélyes 

keretek között kerül átadásra a polgármester által. Ha az átadás ebben az időpontban 
nem valósítható meg, a kitüntető emlékérem méltó módon történő átadásáról a 
polgármester köteles gondoskodni. 

(6) A kitüntető emlékérem adományozását a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
(7) A kitüntetést érdemtelenné válás esetén a képviselő-testület visszavonja. A 

kitüntetésre érdemtelenné válik az, akit bűncselekmény szándékos elkövetése miatt 
jogerősen elítéltek. 

 
5. § 

 
(1) Az adományozottnak a kitüntetéskor képzőművészeti kivitelezésű bronz plakett, az 

adományozásról szóló oklevél, valamint pénzjutalom kerül átadásra. 
(2) Az emlékéremmel járó pénzjutalom a mindenkori bruttó minimálbér ötszörösének 

megfelelő összeg. 
(3) Az adományozásról szóló oklevél tartalmazza: 
 a) a kitüntetés megnevezését; 
 b) az adományozott nevét; 
 c) az adományozó nevét; 
 d) a képviselő-testületi határozat számát, keltét; 
 e) az aláírásokat és az adományozó pecsétjét. 
(4)3 A „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetésben részesült 

személyekről Hatvani Polgármesteri Hivatal díszes kivitelű almanachban folyamatos 
nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban a következő adatok szerepelnek: 
a) az adományozott neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme; 
b) az adományozás jogcíme; 
c) az adományozásról rendelkező határozat száma, kelte. 

 
4. cím 

„Dr. Papp Zoltán kitüntet ő emlékgy űrű – a közügyért” 
 

6. § 
 
(1)4 A „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” olyan kormánytisztviselőnek, 

köztisztviselőnek vagy közalkalmazottnak adományozható, aki Hatvanban működő 
közigazgatási szervnél, vagy Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott vagy 
működtetett intézménynél munkáját eredményesen, kiemelkedő színvonalon végzi, 
és ezáltal általános elismerést vívott ki az ügyfelek, illetve a szolgáltatást igénybe 
vevők körében. 

(2)5 A kitüntetés adományozására a képviselő-testület tagjai, Hatvan város jegyzője, a 
Hatvanban működő közigazgatási szervek vezetői, Hatvan Város Önkormányzata 
által fenntartott vagy működtetett intézmények vezetői minden év október 15. napjáig 
tehetnek javaslatot a polgármester felé. Az adományozásra vonatkozó javaslatot a 
polgármester terjeszti a képviselő-testület felé. 

(3) A kitüntetés évente legfeljebb két személynek adományozható. 

                                                 
1 Módosította: 12/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2). Hatályos: 2014. március 16-tól. 
2 Módosította: 12/2014. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2014. március 16-tól. 
3 Módosította: 10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1). Hatályos: 2021. március 15-től. 
4 Módosította: 54/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2012. szeptember 29-től. 
5 Módosította: 54/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2012. szeptember 29-től. 
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(4) A kitüntetést a képviselő-testület adományozza; az adományozásról szóló oklevelet a 
polgármester és az alpolgármester írja alá. 

(5)1 A kitüntetés – lehetőség szerint – minden év december hónapjában ünnepélyes 
keretek között kerül átadásra a polgármester által. Ha az átadás ebben az időpontban 
nem valósítható meg, a kitüntetés méltó módon történő átadásáról a polgármester 
köteles gondoskodni. 

(6)2 A kitüntető emlékgyűrű adományozását a helyben szokásos módon kell közzétenni. 
(7) A kitüntetést érdemtelenné válás esetén a képviselő-testület visszavonja. A 

kitüntetésre érdemtelenné válik az, akit bűncselekmény szándékos elkövetése miatt 
jogerősen elítéltek. 

 
7. § 

 
(1) Az adományozottnak az adományozáskor aranyból készült kitüntető emlékgyűrű, az 

adományozásról szóló oklevél, valamint pénzjutalom kerül átadásra. 
(2) A kitüntetéssel járó pénzjutalom a mindenkori bruttó minimálbér háromszorosának 

megfelelő összeg. 
(3) Az adományozásról szóló oklevél tartalmazza: 
 a) a kitüntetés megnevezését; 
 b) az adományozott nevét; 
 c) az adományozó nevét; 
 d) a képviselő-testületi határozat számát, keltét; 
 e) az aláírásokat és az adományozó pecsétjét. 
(4)3 A „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” kitüntetésben részesült 

személyekről Hatvani Polgármesteri Hivatal folyamatos nyilvántartást vezet. A 
nyilvántartásban a következő adatok szerepelnek: 
a) az adományozott neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme; 
b) az adományozás jogcíme; 
c) az adományozásról rendelkező határozat száma, kelte. 

 
4/A. cím 4 

„Hatvan Város Sportjáért Díszoklevél” 
 

7/A. § 
 
(1) A „Hatvan Város Sportjáért Díszoklevél” – állampolgárságtól függetlenül – olyan 

Hatvanban lakóhellyel rendelkező természetes személynek, vagy Hatvanban működő 
egyesület színeiben versenyző csapatnak adományozható, aki/amely: 
a) sportolóként/csapatként hazai vagy nemzetközi elismert versenyeken olimpiai 

sportágak kategóriájában kiemelkedő helyezést ért el; munkájával és 
eredményeivel az ifjúságnak példát mutatott, vagy 

b) edzőként vagy sportszakemberként a hatvani utánpótlás nevelésben, a 
hatvani sportolók versenyre történő felkészítésében kiemelkedő és 
példamutató munkát végzett, 

és ezzel Hatvan város hírnevét öregbítette. 
(2) A díszoklevél adományozására a sportegyesületek vezetői, illetve sportedzők 

javaslata alapján a képviselő-testület tagjai minden év június 30. napjáig indoklással 
ellátott javaslatot tehetnek a polgármesternél vagy az alpolgármestereknél. 

(3) A díszoklevél évente egy személynek vagy egy csapatnak adományozható. 

                                                 
1 Módosította: 9/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2012. február 23-án 9 órától. 
2 Módosította: 9/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2012. február 23-án 9 órától. 
3 Módosította: 10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1). Hatályos: 2021. március 15-től. 
4 Kiegészítette: 10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. március 15-től. 
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(4) A díszoklevelet a - Hatvanban elismert sportszakemberek véleményét is figyelembe 
véve – a polgármester az alpolgármesterekkel egyetértésben adományozza; a 
polgármesteri díszoklevelet a polgármester és az alpolgármesterek írják alá. 

(5) A díszoklevél átadásának módját és időpontját a polgármester az 
alpolgármesterekkel egyetértésben határozza meg. 

(6) A díszoklevél adományozását a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
(7) A díszoklevelet érdemtelenné válás esetén a polgármester az alpolgármesterekkel 

egyetértésben visszavonja. A díszoklevélre érdemtelenné válik az, akit 
bűncselekmény szándékos elkövetése miatt jogerősen elítéltek. 

 
7/B. § 

 
(1) Az adományozottnak az adományozáskor kitüntető oklevél, valamint pénzjutalom 

kerül átadásra. A díszoklevél szövegét az adományozott anyanyelvére is le kell 
fordítani. 

(2) A pénzjutalom összege természetes személy esetén a mindenkori bruttó minimálbér 
összegével, csapat esetén a mindenkori bruttó minimálbér háromszorosának 
megfelelő összeggel egyezik meg. 

(3) A díszoklevél tartalmazza: 
a) a kitüntetés megnevezését; 
b) az adományozott nevét; 
c) az adományozó nevét; 
d) a polgármesteri, alpolgármesteri együttes határozat számát, keltét; 
e) az aláírásokat és az adományozó pecsétjét. 

(4) A „Hatvan Város Sportjáért Díszoklevél” adományozásáról a Hatvani Polgármesteri 
Hivatal folyamatos nyilvántartás vezet. A nyilvántartásban a következő adatok 
szerepelnek: 
a) az adományozott neve, születési helye, születési időpontja, anyja neve, 

lakcíme, állampolgársága; 
b) az adományozás jogcíme; 
c) az adományozásról rendelkező határozat száma, kelte. 

 
5. cím 

„Hatvan Város Polgármesterének Díszoklevele” 
 

8. § 
 
(1)1 „Hatvan Város Polgármesterének Díszoklevele” – állampolgárságtól függetlenül – 

olyan természetes és jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetnek, valamint művészeti csoportnak adományozható, akinek/amelynek 
a) több éven keresztül végzett kimagasló munkája; 
b) jelentős elismerést kiváltó eredménye; 
c) jó hírnevet építő testvérvárosi kapcsolatai; vagy 
d) jó hírnevet építő egyéb nemzetközi kapcsolatai  
Hatvan várost érintik. 

(2) A polgármesteri díszoklevél adományozására a képviselő-testület tagjai bármikor 
javaslatot tehetnek a polgármesternél vagy az alpolgármesternél. 

(3)2 A polgármesteri díszoklevél évente legfeljebb kilenc személynek adományozható. 
(4) A polgármesteri díszoklevelet a polgármester az alpolgármesterrel egyetértésben 

adományozza; a polgármesteri díszoklevelet a polgármester és az alpolgármester írja 
alá. 

                                                 
1 Módosította: 34/2014. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2014. szeptember 27-től. 
2 Módosította: 10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2021. március 15-től. 
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(5) A polgármesteri díszoklevél átadásának módját és időpontját a polgármester az 
alpolgármesterrel egyetértésben határozza meg. 

(6) A polgármesteri díszoklevél adományozását a helyben szokásos módon közzé kell 
tenni. 

(7) A polgármesteri díszoklevelet érdemtelenné válás esetén a polgármester az 
alpolgármesterrel egyetértésben visszavonja. A polgármesteri díszoklevélre 
érdemtelenné válik az, akit bűncselekmény szándékos elkövetés miatt jogerősen 
elítéltek. 

 
9. § 

 
(1) Az adományozottnak az adományozáskor kitüntető oklevél, valamint pénzjutalom 

kerül átadásra. A polgármesteri díszoklevél szövegét az adományozott anyanyelvére 
is le kell fordítani. 

(2) A pénzjutalom összege a mindenkori bruttó minimálbér összegével egyezik meg. 
(3) A polgármesteri díszoklevél tartalmazza: 
 a) a kitüntetés megnevezését; 
 b) az adományozott nevét; 
 c)  az adományozó nevét; 
 d) a polgármesteri, alpolgármesteri együttes határozat számát, keltét; 
 e) az aláírásokat és az adományozó pecsétjét. 
(4)1 „Hatvan Város Polgármesterének Díszoklevele” adományozásáról Hatvani 

Polgármesteri Hivatal folyamatos nyilvántartás vezet. A nyilvántartásban a következő 
adatok szerepelnek: 
a) az adományozott neve, születési helye, születési időpontja, anyja neve, 

lakcíme, állampolgársága; 
b) az adományozás jogcíme; 
c) az adományozásról rendelkező határozat száma, kelte. 

 
5/A. cím 2 

„Hatvan Város Polgármesterének Emléklapja” 
 

9/A. § 
 

 (1) „Hatvan Város Polgármesterének Emléklapja” – állampolgárságtól függetlenül – olyan 
természetes és jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, 
valamint művészeti csoportnak adományozható akinek/amelynek jelentős elismerést 
kiváltó eredménye vagy magas színvonalú munkája Hatvan város hírnevét öregbíti. 

(2) A polgármesteri emléklapot a polgármester adományozza; a polgármesteri 
emléklapot a polgármester írja alá. 

(3) A polgármesteri emléklap évente legfeljebb 30 személynek adományozható. 
(4) A polgármesteri emléklap átadásának módját és időpontját a polgármester határozza 

meg. 
(5) A polgármesteri emléklap adományozását a helyben szokásos módon közzé kell 

tenni. 
(6) A polgármesteri emléklapot érdemtelenné válás esetén a polgármester visszavonja. 

A polgármesteri emléklapra érdemtelenné válik az, akit bűncselekmény szándékos 
elkövetése miatt jogerősen elítéltek. 

 
 
 
 

                                                 
1 Módosította: 10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1). Hatályos: 2021. március 15-től. 
2 Kiegészítette: 65/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. december 15-től. 
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9/B. § 
 
 (1) Az adományozottnak az adományozáskor kitüntető oklevél kerül átadásra. A 

polgármesteri emléklap szövegét az adományozott anyanyelvére is le kell fordítani. 
(2) A polgármesteri emléklap tartalmazza: 

a) a kitüntetés megnevezését; 
b) az adományozott nevét; 
c) az adományozó nevét; 
d) a polgármesteri határozat számát, keltét; 
e) az adományozó aláírását és pecsétjét. 

(3)1 „Hatvan Város Polgármesterének Emléklapja” adományozásáról a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal folyamatos nyilvántartás vezet. A nyilvántartásban a következő 
adatok szerepelnek: 
a) ha az adományozott természetes személy neve, lakcíme, születési helye, 

születési időpontja, anyja neve, állampolgársága, ha az adományozott nem 
természetes személy, akkor neve, székhelye és nyilvántartási száma; 

b) az adományozás jogcíme; 
c) az adományozásról rendelkező határozat száma, kelte. 

 
5/B. cím 2 

„Polgármesteri Kitüntet ő Emléktárgy” 
 

9/C. § 
 
 (1) A „Polgármesteri Kitüntető Emléktárgy” Hatvan város testvérvárosának, továbbá 

Hatvan város testvérvárosaiban lakcímmel, vagy székhellyel rendelkező olyan 
természetes és jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, 
valamint művészeti csoportnak adományozható, akinek/amelynek tevékenysége 
hozzájárult a város nemzetközi kapcsolatainak az erősítéséhez, nemzetközileg 
növelve Hatvan város hírét és tekintélyét. 

(2) A kitüntető emléktárgyat a polgármester az alpolgármesterrel egyetértésben 
adományozza; az emléktárggyal együtt átadásra kerülő díszes oklevelet a 
polgármester és az alpolgármester írja alá. 

(3) A kitüntető emléktárgy adományozására a képviselő-testület tagjai bármikor 
javaslatot tehetnek a polgármesternél vagy az alpolgármesternél. 

(4) A kitüntető emléktárgy évente testvérvárosonként két-két személynek vagy 
szervezetnek adományozható. 

(5) A kitüntető emléktárgy ünnepélyes keretek között történő átadásának módját és 
időpontját a polgármester az alpolgármesterrel egyetértésben határozza meg. 

(6) A kitüntető emléktárgy adományozását a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
(7) A kitüntető emléktárgyat érdemtelenné válás esetén a polgármester az 

alpolgármesterrel egyetértésben visszavonja. A kitüntető emléktárgyra érdemtelenné 
válik az, akit bűncselekmény szándékos elkövetése miatt jogerősen elítéltek. 

 
9/D. § 

 
 (1) A kitüntető emléktárgy egyedi tűzzománc képzőművészeti alkotás, melynek keretén, 

vagy talapzatán, vagy a hozzá kapcsolódó táblán a kitüntetett személy nevét, az 
évszámot és a kitüntető díj megnevezését kell feltüntetni. 

(2) A kitüntető emléktárggyal együtt díszes oklevél is átadásra kerül, mely tartalmazza: 
a) a kitüntetés megnevezését; 
b) az adományozó megjelölését; 

                                                 
1 Módosította: 10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1). Hatályos: 2021. március 15-től. 
2 Kiegészítette: 65/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2013. december 15-től. 
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c) az adományozott nevét; 
d) a polgármesteri, alpolgármesteri együttes határozat számát, keltét; 
d) az adományozó aláírásait, és pecsétjét. 

(3) A díszes oklevél szövegét az adományozott anyanyelvére is le kell fordítani. 
(4)1 A kitüntetések adományozásáról Hatvani Polgármesteri Hivatal folyamatos 

nyilvántartás vezet. A nyilvántartásban a következő adatok szerepelnek: 
a) ha az adományozott természetes személy neve, lakcíme, születési helye, 

születési időpontja, anyja neve, állampolgársága, ha az adományozott nem 
természetes személy, akkor neve, székhelye és nyilvántartási száma;  

b) az adományozás jogcíme; 
c) az adományozásról rendelkező határozat száma, kelte. 

 
5/C. Cím2 

„Hatvany Lajos kitüntet ő emlékdíj - a magyar nyelvért” 
 

9/E. § 
 

 (1) A „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” Hatvan város magyar 
anyanyelvű oktatást is végző testvérvárosában élő 18 éves kor alatti természetes 
személynek adományozható, aki kimagasló eredményt ért el a magyar nyelv 
művelésében és tanulásában. 

(2)3 A kitüntető emlékdíj adományozására Hatvan Város Önkormányzata testvérvárosával 
külön megállapodást köt. A testvérváros képviselő-testülete vagy az oktatással, 
kultúrával foglalkozó bizottsága a magyar nyelvű oktatást végző intézmények 
véleményének figyelembe vételével minden év augusztus 31. napjáig tehet javaslatot 
a polgármester felé. A kitüntető emlékdíj adományozására vonatkozó javaslatot a 
polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 

(3) A kitüntető emlékdíj évente testvérvárosonként legfeljebb egy-egy személynek 
adományozható. 

(4) A kitüntető emlékdíjat a képviselő-testület adományozza; az adományozásról szóló 
oklevelet a polgármester és az alpolgármester írja alá. 

(5) A kitüntető emlékdíj minden év szeptember hónapjában ünnepi képviselő-testületi 
ülésen kerül átadásra a polgármester által. Ha az átadás a képviselő-testületi ülésen 
nem valósítható meg, a díj méltó módon történő átadásáról a polgármester köteles 
gondoskodni. 

(6) A kitüntető emlékdíj adományozását a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
(7) A kitüntetést érdemtelenné válás esetén a képviselő-testület visszavonja. A 

kitüntetésre érdemtelenné válik az, akit bűncselekmény szándékos elkövetése miatt 
jogerősen elítéltek. 

 
9/F. § 

 
(1) Az adományozottnak az adományozáskor kitüntető oklevél, valamint pénzjutalom 

kerül átadásra.  
(2) A pénzjutalom összege a mindenkori bruttó minimálbér összegével egyezik meg. 
(3) Az adományozásról szóló oklevél tartalmazza: 

a) a kitüntetés megnevezését; 
b) az adományozott nevét; 
c) az adományozó nevét; 
d) a képviselő-testületi határozat számát, keltét; 
e) az aláírásokat és az adományozó pecsétjét. 

                                                 
1 Módosította: 10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1). Hatályos: 2021. március 15-től. 
2 Kiegészítette: 65/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2013. december 15-től. 
3 Módosította: 26/2014. (VII. 25.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2014. július 26-tól. 
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(4)1 A „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” adományozásáról a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal folyamatos nyilvántartás vezet. A nyilvántartásban a következő 
adatok szerepelnek: 
a) az adományozott neve, születési helye, születési időpontja, anyja neve, 

lakcíme, állampolgársága; 
b) az adományozás jogcíme; 
c) az adományozásról rendelkező határozat száma, kelte. 

 
5/D. Cím2 

„Szent György kitüntet ő emlékérem” 
 

9/G. § 
 

(1) A „Szent György kitüntető emlékérem” a Hatvani Rendőrkapitányságon szolgálatot 
teljesítő személynek adományozható, aki hivatását mindenkor lelkiismeretesen, 
példaértékűen, legalább tíz éve gyakorolja. 

(2)3 A kitüntető emlékérem adományozására Hatvan város polgármesterének felkérése 
alapján a Hatvani Rendőrkapitányság vezetője tehet javaslatot a polgármester felé. A 
kitüntető emlékérem adományozására vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a 
képviselő-testület elé. 

(3) A kitüntető emlékérem évente legfeljebb három személynek adományozható. 
(4) A kitüntető emlékérmet a képviselő-testület adományozza; az adományozásról szóló 

oklevelet a polgármester és az alpolgármester írja alá. 
(5)4 A kitüntető emlékérem – amennyiben az adott évben adományozásra kerül – 

lehetőség szerint a szeptember hónapban megtartandó ünnepi képviselő-testületi 
ülésen kerül átadásra a polgármester által. Ha az átadás ebben az időpontban nem 
valósítható meg, a kitüntető emlékérem méltó módon történő átadásáról a 
polgármester köteles gondoskodni. 

(6) A kitüntető emlékérem adományozását a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
 

9/H. § 
 

(1) Az adományozottnak a kitüntetéskor képzőművészeti kivitelezésű bronz plakett, az 
adományozásról szóló oklevél, valamint pénzjutalom kerül átadásra. 

(2) Az emlékéremmel járó pénzjutalom a mindenkori egy havi bruttó minimálbérnek 
megfelelő összeg. 

(3) Az adományozásról szóló oklevél tartalmazza: 
a) a kitüntetés megnevezését; 
b) az adományozott nevét; 
c) az adományozó nevét; 
d) a képviselő-testületi határozat számát, keltét; 
e) az aláírásokat és az adományozó pecsétjét. 

(4)5 A „Szent György kitüntető emlékérem” kitüntetésben részesült személyekről a 
Hatvani Polgármesteri Hivatal folyamatos nyilvántartást vezet. 

(5) A nyilvántartásban a következő adatok szerepelnek: 
a) az adományozott neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme; 
b) az adományozás jogcíme; 
c) az adományozásról rendelkező határozat száma, kelte. 

 

                                                 
1 Módosította: 10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1). Hatályos: 2021. március 15-től. 
2 Kiegészítette: 20/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. június 4-től. 
3 Módosította: 25/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (1). Hatályos: 2018. július 1-től. 
4 Módosította: 25/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. § (2). Hatályos: 2018. július 1-től. 
5 Módosította: 10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1). Hatályos: 2021. március 15-től. 
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5/E. Cím1 
„Szent Flórián kitüntet ő emlékérem” 

 
9/I. § 

 
(1) A „Szent Flórián kitüntető emlékérem” a Hatvani Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon 

szolgálatot teljesítő személynek adományozható, aki hivatását mindenkor 
lelkiismeretesen, példaértékűen, legalább tíz éve gyakorolja. 

(2)2 A kitüntető emlékérem adományozására Hatvan város polgármesterének felkérése 
alapján a Hatvani Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka tehet javaslatot a 
polgármester felé. A kitüntető emlékérem adományozására vonatkozó javaslatot a 
polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 

(3) A kitüntető emlékérem évente legfeljebb három személynek adományozható. 
(4) A kitüntető emlékérmet a képviselő-testület adományozza; az adományozásról szóló 

oklevelet a polgármester és az alpolgármester írja alá. 
(5)3 A kitüntető emlékérem – amennyiben az adott évben adományozásra kerül – 

lehetőség szerint a szeptember hónapban megtartandó ünnepi képviselő-testületi 
ülésen kerül átadásra a polgármester által. Ha az átadás ebben az időpontban nem 
valósítható meg, a kitüntető emlékérem méltó módon történő átadásáról a 
polgármester köteles gondoskodni. 

(6) A kitüntető emlékérem adományozását a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
 

9/J. § 
 

(1) Az adományozottnak a kitüntetéskor képzőművészeti kivitelezésű bronz plakett, az 
adományozásról szóló oklevél, valamint pénzjutalom kerül átadásra. 

(2) Az emlékéremmel járó pénzjutalom a mindenkori egy havi bruttó minimálbérnek 
megfelelő összeg. 

(3) Az adományozásról szóló oklevél tartalmazza: 
a) a kitüntetés megnevezését; 
b) az adományozott nevét; 
c) az adományozó nevét; 
d) a képviselő-testületi határozat számát, keltét; 
e) az aláírásokat és az adományozó pecsétjét. 

(4)4 A „Szent Flórián kitüntető emlékérem” kitüntetésben részesült személyekről a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal folyamatos nyilvántartást vezet. 

(5) A nyilvántartásban a következő adatok szerepelnek: 
a) az adományozott neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme; 
b) az adományozás jogcíme; 
c) az adományozásról rendelkező határozat száma, kelte. 

 
5/F. Cím5 

„Szent Kamill kitüntet ő emlékérem” 
 

9/K. § 
 

(1) A „Szent Kamill kitüntető emlékérem” az Országos Mentőszolgálat Hatvani 
Mentőállomásán dolgozó személynek adományozható, aki hivatását mindenkor 
lelkiismeretesen, példaértékűen, legalább tíz éve gyakorolja. 

                                                 
1 Kiegészítette: 20/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. június 4-től. 
2 Módosította: 25/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1). Hatályos: 2018. július 1-től. 
3 Módosította: 25/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2). Hatályos: 2018. július 1-től. 
4 Módosította: 10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1). Hatályos: 2021. március 15-től. 
5 Kiegészítette: 20/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. június 4-től. 
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(2)1 A kitüntető emlékérem adományozására Hatvan város polgármesterének felkérése 
alapján a Hatvani Mentőállomás vezetője tehet javaslatot a polgármester felé. A 
kitüntető emlékérem adományozására vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a 
képviselő-testület elé. 

(3) A kitüntető emlékérem évente legfeljebb három személynek adományozható. 
(4) A kitüntető emlékérmet a képviselő-testület adományozza; az adományozásról szóló 

oklevelet a polgármester és az alpolgármester írja alá. 
(5)2 A kitüntető emlékérem – amennyiben az adott évben adományozásra kerül – 

lehetőség szerint a szeptember hónapban megtartandó ünnepi képviselő-testületi 
ülésen kerül átadásra a polgármester által. Ha az átadás ebben az időpontban nem 
valósítható meg, a kitüntető emlékérem méltó módon történő átadásáról a 
polgármester köteles gondoskodni. 

(6) A kitüntető emlékérem adományozását a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
 

9/L. § 
 

(1) Az adományozottnak a kitüntetéskor képzőművészeti kivitelezésű bronz plakett, az 
adományozásról szóló oklevél, valamint pénzjutalom kerül átadásra. 

(2) Az emlékéremmel járó pénzjutalom a mindenkori egy havi bruttó minimálbérnek 
megfelelő összeg. 

(3) Az adományozásról szóló oklevél tartalmazza: 
a) a kitüntetés megnevezését; 
b) az adományozott nevét; 
c) az adományozó nevét; 
d) a képviselő-testületi határozat számát, keltét; 
e) az aláírásokat és az adományozó pecsétjét. 

(4)3 A „Szent Kamill kitüntető emlékérem” kitüntetésben részesült személyekről a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal folyamatos nyilvántartást vezet. 

(5) A nyilvántartásban a következő adatok szerepelnek: 
a) az adományozott neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme; 
b) az adományozás jogcíme; 
c) az adományozásról rendelkező határozat száma, kelte. 

 
5/G. Cím4 

„Pro Cultura kitüntet ő emlékérem Hatvan Város Kultúrájáért” 
 

9/M. § 
 

(1) A „Pro Cultura kitüntető emlékérem Hatvan város kultúrájáért” Hatvan városában 
olyan szakdolgozónak adományozható, aki Hatvanban működő kulturális 
intézményben dolgozik, a munkáját eredményesen, kiemelkedő színvonalon végzi és 
ezáltal általános elismerést vívott ki a szolgáltatást igénybe vevők körében. 

(2) A kitüntető emlékérem adományozására Hatvan város kulturális intézményeinek 
vezetői minden év december 5. napjáig tehetnek javaslatot a polgármester felé. A 
kitüntető emlékérem adományozására vonatkozó javaslatot a polgármester terjeszti a 
képviselő-testület elé. 

(3) A kitüntető emlékérmet a képviselő-testület adományozza, az adományozásról szóló 
oklevelet a polgármester és az alpolgármester írja alá. 

(4) A kitüntető emlékérem évente egy személynek adományozható. 

                                                 
1 Módosította: 25/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1). Hatályos: 2018. július 1-től. 
2 Módosította: 25/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2). Hatályos: 2018. július 1-től. 
3 Módosította: 10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1). Hatályos: 2021. március 15-től. 
4 Kiegészítette: 36/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. december 1-től. 
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(5) A kitüntető emlékérem átadására ünnepélyes keretek között, minden év január 22-én, 
a Magyar Kultúra Napján kerül sor. Ha az átadás ebben az időpontban nem 
valósítható meg, a kitüntető emlékérem méltó módon történő átadásáról a 
polgármester köteles gondoskodni. 

(6) A kitüntető emlékérem adományozását a helyben szokásos módon közzé kell tenni. 
 

9/N. § 
 

(1) Az adományozottnak a kitüntetéskor képzőművészeti kivitelezésű kristály emléktárgy, 
kitüntető oklevél és pénzjutalom kerül átadásra. A pénzjutalom összege a mindenkori 
bruttó minimálbér összegével egyezik meg. 

(2) Az adományozásról szóló oklevél tartalmazza: 
a) a kitüntetés megnevezését; 
b) az adományozott nevét; 
c) az adományozó nevét; 
d) a képviselő-testületi határozat számát, 
e) az aláírást, az adományozó pecsétjét, és az adományozás keltét. 

(3)1 A „Pro Cultura kitüntető emlékérem Hatvan város kultúrájáért” kitüntetésben részesült 
személyekről a Hatvani Polgármesteri Hivatal folyamatos nyilvántartást vezet. A 
nyilvántartásban a következő adatok szerepelnek: 
a) az adományozott neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme; 
b) az adományozás jogcíme; 
c) az adományozásról rendelkező határozat száma, kelte. 

 
6. cím 

Záró rendelkezések 
 

10. § 
 
(1) A kitüntetésekkel járó pénzjutalom és járulékainak fedezetét a képviselő-testület éves 

költségvetésében biztosítja. 
(2) Jelen rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 

város napjáról, a helyi kitüntetések és címek alapításáról és adományozásáról szóló 
27/2003. (X. 31.) Ökr. 

(3) Jelen rendeletben alapított és jelen rendelet alapján adományozott címekkel és 
kitüntetésekkel együtt továbbra is viselhetők a helyi kitüntetések alapításáról és 
adományozásáról szóló 19/2000. (IV. 27.) Ökr. és a város napjáról, a helyi 
kitüntetések és címek alapításáról és adományozásáról szóló 27/2003. (X. 31.) Ökr. 
alapján adományozott kitüntetések. 

 
 
Hatvan, 2008. augusztus 28. 
 
 
 

dr. Bóta Julianna Érsek Zsolt 
jegyző polgármester 

 

                                                 
1 Módosította: 10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1). Hatályos: 2021. március 15-től. 
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1. melléklet a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról 
szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez1 

 
 

„Az év vállalkozása” díjra, „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díjra és „Hatvan Város 
Együttműködő Partnere” különdíjra Jelölő Bizottság 

 

Ügyrendje 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati 
rendelete szól a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról 
(a továbbiakban: R.).  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Az év vállalkozása” díjra, a „Hatvan 
Város Együttműködő Partnere” díjra és „Hatvan Város Együttműködő Partnere” különdíjra 
Jelölő Bizottság Ügyrendjét az alábbiak szerint határozza meg:  
 

 
I. 

Általános rendelkezések 
 

1. Hivatalos megnevezés, cím: 
 
„Az év vállalkozása” díjra, a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díjra és „Hatvan Város 
Együttműködő Partnere” különdíjra Jelölő Bizottság  
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 
2. Jogállás: 
 
„Az év vállalkozása” díjra, Hatvan Város Együttműködő Partnere” díjra és „Hatvan Város 
Együttműködő Partnere” különdíjra Jelölő Bizottság (a továbbiakban: bizottság) az R. alapján 
működik. 
 
A R. 3/C. § (4) bekezdése szerint „Az év vállalkozása” díj, Hatvan Város Együttműködő 
Partnere” díj és „Hatvan Város Együttműködő Partnere” különdíj adományozására kilenc 
tagú jelölő bizottság tesz javaslatot a vállalkozás adott évi tevékenysége alapján minden év 
december 10. napjáig. A jelölő bizottság tagjai: három képviselő, három vállalkozás 
képviselője, három civil szervezet képviselője, akiket a polgármester évente november 15. 
napjáig kér fel. 

 
II. 

A bizottság tagjai 
 

1. A bizottság kilenc tagú testület: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
három tagja (önkormányzati oldal), három Hatvanban székhellyel vagy telephellyel 
rendelkező vállalkozás képviselője: kis-, közép- és nagyvállalkozás (vállalkozói oldal), három 
a városban működő civil szervezet képviselője (civil oldal).  
 
2. A bizottság tagjai indítványtételi és szavazati joggal rendelkeznek. 
 

                                                 
1 Kiegészítette: 45/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2011. október 29-től. 
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3. A bizottság tagjai a bizottság ülésein meghatalmazás alapján nem helyettesíthetők. A 
bizottság tagjának akadályoztatása esetén a polgármester intézkedik a bizottság 
kiegészítéséről. 
 
4. A bizottság ülésein a bizottság által felkért külső szakértő is részt vehet tanácskozási 
joggal. 
 
5.1 A bizottság ülésein közreműködik Hatvan város jegyzője, Hatvani Polgármesteri Hivatal 
(a továbbiakban: Hivatal) két alkalmazottja, akik a bizottság munkáját szervezik. A két 
alkalmazott a Hivatal bizottság mellé rendelt titkára, és a Hivatal bizottság mellé rendelt 
jegyzőkönyvvezetője. Hatvan város jegyzőjét és a Hivatal bizottság mellé rendelt titkárát 
eljárási kérdésekben észrevételezési, indítványtételi és tanácskozási jog illeti meg.  
 
6. A bizottság döntése: konszenzusos megállapodás akkor jön létre, ha egy indítványt mind 
az önkormányzati oldal, mind a vállalkozói oldal, mind a civil oldal jelen lévő képviselőinek 
több mint fele elfogad.  
 

III. 
A bizottság hatásköre, a tagok feladata 

 
A bizottság hatáskörébe tartozik  
 
”Az év vállalkozása” díjra, „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díjra és „Hatvan Város 
Együttműködő Partnere” különdíjra történő jelölés. A jelölés során a bizottság széles körben 
megkeresi a vállalkozásokat és javaslatokat kér a kitüntetésekre.  
 

IV. 
A bizottság működése és döntéshozatala 

 
 
1. A bizottság szükség szerint, de évente legalább egy ülést tart. A bizottság ülését a 
polgármester hívja össze. A bizottság saját tagjai közül az önkormányzati oldal részéről 
ülésvezető elnököt választ a jelenlévők többségének szavazatával. 
 
2. A bizottság jogosítványait ülésein gyakorolja. 
 
3. A bizottság határozatképes, ha annak ülésén az egyes oldalak legalább fele jelen van. 
 
4. A bizottság döntéseit szavazással hozza. Az eldöntendő javaslatokat az ülés vezetője 
bocsátja szavazásra. A szavazás nyíltan, kézfelemeléssel történik. A javaslatról a bizottság 
tagjai „igen”, „nem” nyilatkozattal szavaznak, a döntéshozatalban tartózkodni nem lehet. A 
javaslat elfogadásához oldalanként, a jelenlévő tagok több, mint felének „igen” szavazata 
szükséges.  
 
5. A bizottság döntését tartalmazó határozatokat külön-külön, a naptári év elejétől 
kezdődően, folyamatos sorszámmal, évszámmal, zárójelben hónap, nap meghatározással 
és a döntés tartalmára utaló tömör címmel kell ellátni. 
 
6. A szavazatarányt minden esetben rögzíteni kell a bizottság üléséről készült 
jegyzőkönyvben.  
 
7. A meghívót, a napirendek írásos iratait, lehetőleg elektronikus úton, legkésőbb a bizottság 
ülése előtt legalább öt nappal meg kell küldeni a bizottság tagjainak.  

                                                 
1 Módosította: 10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (2). Hatályos: 2021. március 15-től. 
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8.1 A bizottság üléseiről – a tanácskozás lényegét rögzítő – jegyzőkönyv készül, melyet a 
levezető elnök és a jegyzőkönyvezető írnak alá. A jegyzőkönyvet lehetőleg elektronikus úton 
az aláírást követő tíz napon belül meg kell küldeni a bizottság tagjainak. A bizottság 
ülésének ügyvivői a jegyző, a Hivatal bizottság mellé rendelt titkára és a jegyzőkönyvvezető. 
 
9. A bizottság határozatát a polgármester elé kell terjeszteni.  
 
10.2 A bizottság titkársági feladatait a Hivatal Jegyzői Iroda vezetője látja el. A titkár 
gondoskodik különösen a meghívók, az írásos iratok kiküldéséről, a jegyzőkönyvek 
elkészítéséről, a jegyzőkönyv 8. pont szerinti megküldéséről, a döntések nyilvántartásáról. 
 
11. A bizottság jelen Ügyrend alapján végzi munkáját.  
 
 

V. 
Záró rendelkezés 

 
1. Jelen Ügyrend 2011. október 29-én lép hatályba. 
 
2. Az Ügyrendet a polgármester írja alá. 
 
 
 
Hatvan, 2011. október 29. 
 
 
 
 Szabó Zsolt 
 polgármester 
 

                                                 
1 Módosította: 10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (3). Hatályos: 2021. március 15-től. 
2 Módosította: 10/2021. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (3). Hatályos: 2021. március 15-től. 


