
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 

5/2016.(11.26.) 

önkormányzati rendelete 

az önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII . törvény 22. § 

(1) bekezdés d.) pontjában, valamint a 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i. ) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el : 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. A rendelet célja 

l.§ E rendelet célja, hogy meghatározza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által a 
feladatkörével összefüggő egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények elismerésére 
alapított kitüntetések, díjak, elismerések ( a továbbiakban: elismerések ) alapítására, az 
elismerések elnevezésére, fajtáira, az elismerésekben részesíthető személyek és szervezetek 
körére, az évente adományozható elismerések számára, az elismerések leírására, az 
adományozás feltételeire és rendjére, valamint az elismerések viselésének rendjére, továbbá 
az elismerésekkel járó jutalom mértékére és formájára vonatkozó rendelkezéseket. 

2. Az alapított elismerések 

2. § (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése egyes személyek és szervezetek 
kiemelkedő tevékenységének elismerésére és megbecsülésére az alábbi elismeréseket 
alapítja : 

a.) Nyíregyháza Város Díszpolgára, 

b.) Inczédy György Életmű - díj, 

c.) Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán- díj, 

d.) Bencs László Emlékérem, 

e.) Bencs László Emléklap, 

f .) Nyíregyháza Város Nívódíja 
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g.) Nyíregyháza Város Közbiztonságáért sztárek Ferenc- díj, 

h.) Nyíregyháza Város Sport jáért Kovács "Bütyök" József -díj, 

i.) Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil -díj, 

j.) Oktató - Nevelő Munkáért Vietórisz József- díj, 

k.) Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula-díj 

1.) Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója Eisert Árpád- díj vagy Babicz Béla-díj 

m.) Együtt egymásért Burger István - díj, 

n.) Kiváló Köztisztviselői Munkáért Májerszky Béla -díj, 

3. § (1) Az elismerések adományozásáról -a Bencs László Emlékérem és a Bencs László 
Emléklap kivételével- a Közgyűlés dönt. 

(2) A javaslatok elbírálására a polgármester javaslattételi jogkörrel rendelkező bizottságot 
(továbbiakban: előkészítő bizottság) hoz létre, melynek elnöke a polgármester, tagjai az 
alpolgármesterek, a jegyző, valamint a frakcióvezetők. 

(3) Az előkészítő bizottság az ügyrendjét önmaga állapítja meg. 

(4) Az elismeréseket a város polgármestere adja át. 

(5) Az elismerésekkel járó anyagi kiadások fedezetét minden évben a Közgyűlés a város 
költségvetésében biztosítja . 

( 6) Ugyanaz a személy, vagy szervezet egyfajta elismerésben csak egyszer részesülhet, két 
naptári év elteltével másfajta elismerésben részesíthető. 

(7) Az elismerések odaítélésére vonatkozóan nem kötelező döntést hozni. 

(8) A rendeletben szabályozott valamennyi elismerésre a rendelet 1. mellékletében 

meghatározott formanyomtatvány alka lmazásáva l kell javaslatot tenni. 

(9) Az adományozott elismerésekről nyilvántartást kell vezetni. 

(10) A kitüntetettek nevét és az adományozás indokát a sajtó és a hírközlő szervek útján 
közzé kell tenni. 

(11) Az elismerések adományozásának és átadásának időbeni ütemezését a rendelet 2. 
mellékiete tarta lmazza. 
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II. Fejezet 

Az elismerésekre vonatkozó rendelkezések 

1. "Nyíregyháza Város Díszpolgára" 

4. § (1) A "Nyíregyháza Város Díszpolgára" cím annak a magyar állampolgárságú vagy 
külföldi, bel- vagy külföldön élő személynek adományozható, aki 

a) társadalmi, gazdasági, kulturális, illetőleg egyéb területen a város és lakossága érdekében 
hosszabb időn keresztül kimagaslóan eredményesen tevékenykedett, 

b) kiemelkedő és maradandó alkotásával jelentősen segítette Nyíregyháza fejlődését, 

gazdagította értékeit, eredményeit, hozzájárult a város polgárai szellemi és anyagi jólétének 
gyarapításához. 

(2) A cím évente egy személynek adományozható. 

(3) A város díszpolgárának a Közgyűlés - tisztelete és megbecsülése jeiéül - a város 
címerével ellátott díszoklevelet, továbbá arany pecsétgyűrűt és arany kitűzőt adományoz. 

(4) A díszpolgárnak vagy hozzátartozójának (megbízott jának) a díszoklevél, az arany 
pecsétgyűrű és a kitűző augusztus 20-án, az állami ünnepség keretében kerül átadásra. 

(5) Az adományozást bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. 

(6) A cím odaítélésére vonatkozó javaslatokat minden évben május 31-ig lehet eljuttatni 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesteréhez. 

(7) Az előkészítő bizottság a beérkezett javaslatokat elbírálja és terjeszti azokat javaslatával 
együtt döntéshozatalra a Közgyűlés júniusi ülése elé. 

(8) A díszoklevél szövegét, az arany pecsétgyűrű és kitűző leírását a rendelet 3. mellékiete 
tartalmazza. 

(9) Nyíregyháza Város Díszpolgára 

a.) az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meghívót kap, 
b.) a közgyűlés külön határozata alapján felkérhető a várost képviselő delegáció 

résztvevőjéül, 

c.) díjtalanul látogathat ja az önkormányzat művészeti és közművelődési létesítményeit, 
rendezvényeit, 

d.) ingyenesen veheti igénybe a város által üzemeltetett parkoló kat, 
e.) díjtalanul látogathat ja a Nyíregyházi Állatparkot 

(10) A város díszpolgárát - hozzátartozójának kérése alapján - elhalálozása esetén ingyenes 
díszsírhely illeti meg. 
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(11) A díszpolgári cimet a Közgyűlés megvonhatja attól, aki annak viselésére méltatlanná 
válik. 

2. "Inczédy György Életmű"-díj 

5.§ (1) Az "Inczédy György Életmű" -díj annak a Nyíregyházán született, vagy hosszabb ideje 
városunkban élő, dolgozó, illetve nyugdíjas személynek adományozható, aki az élet bármely 
területén, maradandót alkotott, kiemelkedő szakmai tevékenységével jelentősen hozzájárult 
városunk fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez a város közvéleménye által elismerten. 

(2) A díj az előkészítő bizottság javaslata alapján, augusztus 20-a alkalmából, évente 
legfeljebb öt személynek adományozható. 

(3) A díjban részesülő személy az adományozást igazoló oklevelet, a város cimerével ellátott 
arany kitűzőt és a mindenkori minimálbér hatszorosának megfelelő, ezresekre kerekített 
összegű jutalmat kap. 

(4) Az adományozást bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. 

(5) A javaslatokat minden évben május 31-ig lehet Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
polgármesteréhez eljuttatni. 

(6) Az előkészítő bizottság a javaslatokat elbírálja, és terjeszti döntésre a közgyűlés júniusi 
ülése elé. 

(7) Az oklevél szövegét és az arany kitűző leírását a rendelet 4. mellékiete tartalmazza. 

3."Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán Díj" 

6.§(l) A Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán díj emlékérem magyar és nem magyar 
természetes személyeknek, (továbbiakban: személyek) adományozható Nyíregyházán, illetve 
Nyíregyházáért az adott évben kifejtett kimagaslóan eredményes tevékenységük 
elismeréseként. 

(2) Az emlékérmet - amely a decemberi közgyűlésen kerül átadásra - egy évben legfeljebb 
három személynek lehet odaítélni. 

(3) Az emlékérem bronzból készült, kör alakú, művészi kivitelezésű alkotás. 

(4) Az emlékéremmel az adományozást tanúsító díszoklevél, és a város címerével ellátott 
arany kitűző jár. 

(5) Az adományozást bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. 
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(6) A javaslatot minden évben október 31-ig lehet Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
polgármesteréhez eljuttatni. 

(7)Az előkészítő bizottság elkészíti az adományozásra vonatkozó javaslatát és terjeszti azt 
döntéshozatalra a Közgyűlés novemberi ülése elé. 

(8) Az emlékérem, az arany kitűző leírását és az oklevél szöveg ét a rendelet 5. mellékiete 
tartalmazza. 

4.Bencs László Emlékérem és Bencs lászló Emléklap 

7. §(l) A Bencs László Emlékérem (továbbiakban : emlékérem) kitüntetésben évente 5 
személy részesülhet. 

(2) Az emlékérem átadására kiemelkedő alkalmakhoz, rendezvényekhez, évfordulókhoz 
kötötten kerülhet sor. 

(3) A kitüntetett adományozást igazoló oklevelet és aranyozott ezüst emlékérmet kap. 

(4) Az emlékérem leírását és az oklevél szöveg ét a rendelet 6. mellékiete tartalmazza . 

(5) A Bencs lászló Emléklapot (továbbiakban : emléklap) évente tíz személy kaphatja . 

(6) Az emléklap átadására kiemelkedő alkalma khoz, rendezvényekhez, évfordulókhoz 
kötötten kerülhet sor. 

(7) Az emléklap a város címerével ellátott bőr mappában kerül átadásra . 

(8) A kitüntetésben részesülő személyekről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 
dönt. 

(9) A polgármester köteles a kitüntetés adományozásáról a soron következő ülésen a 
Közgyűlés tagjait tájékoztatni. 

5. "Nyíregyháza Város Nívódija" 

8. § (1) A "Nyíregyháza Város Nívódíja" kitüntetés a városban hosszabb ideje eredményesen 
tevékenykedő olyan jogi, vagy természetes személynek adományozható, amely, vagy aki 
tevékenységével jelentősen hozzájárult Nyíregyháza város gazdasági életének fejlődéséhez . 

(2) A kitüntetést évente a decemberi közgyűlésen egy személy, vagy szervezet kaphatja . 

(3) A kitüntetett adományozást igazoló oklevelet és tárgy jutalmat kap. 

(4) A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. 
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(5) A javaslatokat az adományozás évében október 31-ig lehet Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város polgármesteréhez eljuttatni. 

(6) A kitüntetések adományozásáról az előkészítő bizottság javaslata alapján a Közgyűlés a 
novemberi ülésén dönt. 

(7) Az oklevél szöveg ét a rendelet 7. mellékiete tartalmazza. 

6."Nyíregyháza Város Közbiztonságáért" "Sztárek Ferenc-díj" 

9. § (1) A "Nyíregyháza Város Közbiztonságáért""sztárek Ferenc-díj" kitüntetés a város 
lakosságának közbiztonsága érdekében hosszabb időn át végzett áldozatkész és 
felelősségteljes hivatásos tűzoltói, rendőri, polgárőri, közterület-felügyelői területen végzett 
tevékenység elismerésére adományozható. 

(2) A kitüntetést - melynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre 
kerekítve - évente a Közgyűlés áprilisi ülésén egy személy kaphatja . 

(3) A kitüntetett adományozást igazoló oklevelet és emlékérmet kap. 

(4) A díj adományozására bármely természetes és jogi személy tehet javaslatot. 

(5) A javaslatokat minden évben február 28-ig lehet Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
polgármesteréhez eljuttatni. 

(6) A közgyűlés illetékes bizottsága véleményezi a beérkezett javaslatokat, majd ezt 
követően a kitüntetés adományozásáról a közgyűlés az előkészítő bizottság javaslata alapján 
a márciusi ülésén dönt. 

(7) Az oklevél szövegét a rendelet 8. mellékiete tartalmazza. 

7. "Nyíregyháza Város Sport jáért" "Kovács "Bütyök" József-díj" 

10. §(l) A "Nyíregyháza Város Sport jáért" "Kovács "Bütyök" József-díj" kitüntetés a városban 
eredményesen tevékenykedő vagy kiemelkedő sportsikert elért sportolónak, 
sportszakembernek adományozható. 

(2) A kitüntetést, - melynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre 
kerekítve· évente a Közgyűlés áprilisi ülésén egy személy kaphatja. 

(3) A kitüntetett adományozást igazoló oklevelet és emlékérmet kap. 

(4) A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. A 
javaslatot évente február 28-ig lehet Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesteréhez 
eljuttatni. 
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(5) A közgyűlés illetékes bizottsága véleményezi a beérkezett javaslatokat, majd ezt 
követően a kitüntetések adományozásáról az előkészítő bizottság javaslata alapján a 
Közgyűlés a márciusi ülésén dönt. 

(6) Az oklevél szövegét a rendelet 9. mellékiete tartalmazza. 

8."Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa" "Margócsy Emil-díj" és az 
"Oktató-Nevelő Munkáért" "Vietórisz József-díj" 

11. §(l) A "Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa" "Margócsy Emil-díj" és az "Oktató-Nevelő 
Munkáért" "Vietórisz József-díj" kitüntetések azoknak a város területén dolgozó és nyugdíjas 
pedagógusoknak adományozhatóak, akik munkájukat kiemelkedő eredményességgel végzik, 
illetve végezték. 
A kitüntetések posztumusz is adományozhatóak. 

(2) A "Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa" "Margócsy Emil-díj" kitüntetést - melynek 
jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre kerekítve - évente a 
pedagógus napon rendezett ünnepségen három személy, az "Oktató-Nevelő Munkáért" 
"Vietórisz József-díj" kitüntetést - melynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér 
hatszorosa ezresekre kerekítve - évente a pedagógus napon rendezett ünnepségen tizenöt 
személy kaphatja . 

(3) A kitüntetettek emlékérmet és adományozást igazoló oklevelet kapnak. 

(4) A kitüntetést kezdeményezheti köznevelési intézmény vezetője, a tantestület, a 
tanulóifjúság bármely közössége, valamint a Közgyűlés köznevelési feladatokkal megbízott 
bizottságának tagjai. 
Posztumusz kitüntetésre a köznevelési feladatokkal megbízott bizottság tagjai tehetnek 
javaslatot. 

(5) A javaslatot minden évben március 31-ig lehet Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
polgármesteréhez eljuttatni. 

(6) A közgyűlés illetékes bizottsága véleményezi a beérkezett javaslatokat, majd ezt 
követően a kitüntetések adományozásáról az előkészítő bizottság javaslata alapján a 
Közgyűlés az áprilisi ülésén dönt. 

(7) Az oklevél szövegét a rendelet 10. mellékiete tartalmazza. 

9. "Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula-díj" 

12. § (1) A Nyíregyháza Város Kulturális Életéért "Krúdy Gyula-díj" kitüntetés a városban 
hosszabb ideje eredményesen tevékenykedő tudományos kutatónak vagy munkatársnak, 
képző- és építőművésznek, a közművelődés, közgyűjtemény, tánc, kórus, film, zene, 
színház, valamint a nyomtatott vagy az elektronikus sajtó területén hosszabb ideje dolgozó 
személynek adományozható. 
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(2) A kitüntetést - melyeknek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre 
kerekítve - évente a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen egy személy 
kaphatja . 

(3) A kitüntetett adományozást igazoló oklevelet és emlékérmet kap. 

(4) A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. 

(5) A javaslatokat az adományozás évében november 30-ig lehet Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város polgármesteréhez eljuttatni. 

(6) A közgyűlés illetékes bizottsága véleményezi a beérkezett javaslatokat, majd ezt 
követően a kitüntetés adományozásáról az előkészítő bizottság javaslata alapján a Közgyűlés 
a decemberi ülésén dönt. 

(7) Az oklevél szövegét a rendelet 11. mellékiete tartalmazza . 

10. Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója "Eisert Árpád díj" vagy "Babicz Béla - díj" 

13.§ (1) A Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója "Eisert Árpád díj" vagy "Babicz Béla -
díj" kitüntetés a város lakosságának gyógyításában kifejtett odaadó, kiemelkedő munkát 
végző személyeknek adományozható. 

(2) A kitüntetést, - melynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre 
kerekítve - évente a Közgyűlés júniusi ülésén két személy kaphatja . 

(3) A kitüntetést páratlan években Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója "Babicz Béla
díj" elnevezéssel a város egészségügyi alapellátásban dolgozó egy orvos munkatárs, valamint 
egy nem orvos munkatárs kaphatja . 

(4) Páros években Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója "Eisert Árpád - díj" 
elnevezéssel az egészségügyi szakellátásban, valamint - a (3) bekezdésben nem említett -
egyéb egészségügyi ellátási területen dolgozó egy orvos munkatárs, valamint egy nem orvos 
munkatárs kaphatja a kitüntetést. 

(5) A kitüntetettek adományozást igazoló oklevelet és emlékérmet kapnak. 

(6) A kitüntetés odaítélését bármely természetes és jogi személy kezdeményezheti. 

(7) A javaslatot minden évben április 30-ig lehet Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
polgármesteréhez eljuttatni. 

(8) A közgyűlés illetékes bizottsága véleményezi a beérkezett javaslatokat. 

(9) Az előkészítő bizottság kialakít ja és a Közgyűlés elé terjeszti javaslatát. 
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(10) A kitüntetés odaítéléséről a Közgyűlés az adományozás évében a májusi ülésén dönt. 

(11) Az oklevél szövegét a rendelet 12. mellékiete tartalmazza . 

11. Együtt egymásért" "Burger István-díj" 

14. § (1) Az "Együtt egymásért" "Burger István-díj" kitüntetés az önkormányzatnál és 
intézményeiben, valamint a társadalmi és a civil szervezetekben, a szociális ellátás és 
gondozás területén kimagasló munkát végző személyeknek, valamint a városban a 
gyermekekért, a fiatalokért lelkiismeretesen, önzetlenül, hosszú éveken át végzett segítő, 
pártfogoló tevékenységért, érdekvédelmi munkáért adományozható. 

(2) A kitüntetést, - melynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre 
kerekítve - évente a Közgyűlés novemberi ülésén egy személy kaphatja . 

(3) A kitüntetett adományozást igazoló oklevelet és emlékérmet kap. 

(4) A kitüntetést bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti. A javaslatokat az 
adományozás évében szeptember 30-ig lehet Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
polgármesteréhez eljuttatni. 

(5) A közgyűlés illetékes bizottsága véleményezi a beérkezett javaslatokat, majd ezt 
követően a kitüntetések adományozásáról az előkészítő bizottság javaslata alapján a 
Közgyűlés az októberi ülésén dönt. 

(6) Az oklevél szövegét a rendelet 13. mellékiete tartalmazza . 

12. "Kiváló Köztisztviselői Munkáért" "Májerszky Béla-díj" 

15.§ (1) A "Kiváló Köztisztviselői Munkáért" "Májerszky Béla-díj" kitüntetés a Polgármesteri 
Hivatalban legalább öt éve dolgozó köztisztviselőnek adományozható, aki munkáját 
pontosan, felelősséggel, megbízhatóan végzi, akinek munkájában érzékelhető a közigazgatási 
tevékenység színvonalának, hatékonyságának fokozására való törekvés. 

(2) A kitüntetést, - melynek jutalomösszege a mindenkori minimálbér hatszorosa ezresekre 
kerekítve - évente a Köztisztviselők Napja alkalmából rendezett ünnepségen egy személy 
kaphatja . 

(3) A kitüntetett adományozást igazoló oklevelet és arany kitűzöt kap. 

(4) A kitüntetés adományozására javaslatot bármely természetes vagy jogi személy tehet, 
melyet minden évben április 30-ig lehet a város jegyzőjéhez eljuttatni. 
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(5) A javaslatokat az előkészítő bizottság, a Hivatal szakszervezeti bizottságának és az emberi 
erőforrás menedzsmentnek a véleményét kikérve, véleményezi. 

(6) A kitüntetés adományozásáról a Közgyűlés a májusi ülésén dönt. 

(7) Az oklevél szövegét a rendelet 14. mellékiete tartalmazza . 

III. Fejezet 

Záró rendelkezések 

16. §. (1) Ez a rendelet 2016. március l-én lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat által alapított kitüntetések rendszeréről szóló 1/2006. (1.26.) önkormányzati 
rendelete, valamint az azt módosító 24/2007. (VI.26.), 34/2009. (X.27.), a 19/2011. (IV.29, és 
a 40/2013. (XI.4.) önkormányzati rendeletek. 

(3) A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések nem érintik a korábbi 
rendeletek szerint adományozott kitüntetések viselésének rendjét, valamint az azokhoz 
kapcsolódó jogosultságokat. 

Nyíregyháza, 2016. február 25. 

Dr.~~rent 
polgármester 

E rendeletet 2016. február hó 26. napján kihirdetem . 

Nyíregyháza, 2016. február 26. 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 
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1. melléklet az 5/2016.(11.26.) önkormányzati rendelethez 

JAVASLAT 
.••..•...............•........................... elismerés adományozására 

A kitüntetésre javasolt személy/szervezet neve: (leánykori név) : 

Munkahelye: ................................................... .. ........ ......... .. ......... .. ... .... ............ ......... ... ............. ............. . 

Foglalkozása, 
beosztása : ... ....... ............... ........................ ... ......................................... .................................................. . 
Születés helye, 
ideje: .......................................................................................... ... ... ......... .............................. ... .............. . 
Anyja 
neve : .................................................................................................................................... .................... . 

Lakcíme : 

Telefonszáma: .................................... ............ e-maii címe .............................. .. ............ .................. . 

Korábbi kitüntetései (állami, önkormányzati) évszámmal: 

Hivatalos indoklás (max.: 5-7 mondat): 

Részletes indoklás, szakmai életút ismertetése, külön oldalon . 

Dátum: ... ...... ........... ................... ................. . 

felterjesztő neve, 
elérhetősége (lakcím, telefonszám) 
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2. melléklet az 5/2016.(11.26.) önkormányzati rendelethez 

Az elismerések adományozásának és átadásának időbeni ütemezése 

Kitüntetés megnevezése 
Javaslattétel Közgyűlési 

Átadás idöpontja Megjegyzés 
határideje döntés 

Nyíregyháza Város Díszpolgára május 31. 
júniusi 

augusztus 20. 1 személy részére 
közgyűlés 

Inczédy György Életmű díj május 3l. 
júníusi 

augusztus 20. legfeljebb 5 személy részére 
közgyűlés 

Nyíregyháza Városért "Bencs 
október 3l. 

novemberi 
december legfeljebb 3 személy részére 

Kálmán-dijll közgyűlés 

Nyíregyháza Város Nívódíja október 3l. 
novemberi 

december 1 személy részére 
közgyűlés 

Nyíregyháza Város 
márciusi 

Közbiztonságáért "Sztárek február 28. 
közgyűlés 

április 1 személy részére 
Ferenc-díj" 

Nyíregyháza Város Sport jáért 
február 28. 

márciusi 
április 1 személy részére 

"Kovács Bütyök József-díj" közgyűlés 

Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa 
március 3l. 

áprilisi 
pedagógusnap 3 személy részére 

"Margócsy Emil-díj" közgyűlés 

Oktató-Nevelő Munkáért 
március 3I. 

áprilisi 
pedagógusnap lS személy részére 

"Vietórisz József-díj" közgyűlés 

Magyar Kultúra 
Nyíregyháza Város Kulturális 

november 30. 
decemberi Napja alkalmából 

1 személy részére 
Életéért "Krúdy-Gyu la-díj" közgyűlés rendezett 

ünnepségen 

páratlan években Babicz Béla-

Nyíregyháza Kiváló májusi 
díj páros években Eisert 

április 30. június Árpád-díj 1 orvos munkatárs, 
Egészségügyi Dolgozója közgyűlés 

1 nem orvos munkatárs 
részére 

Együtt Egymásért "Burger 
szeptember 30. 

októberi 
november 1 személy részére 

István-díj " közgyűlés 

A Kőztisztvi selők 

Kiváló Köztisztviselői Munkáért 
április 30. 

májusi Napja alkalmából 
1 személy részére 

"Májerszky Béla-díj" közgyűlés rendezett 
ünnepségen 
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3. melléklet az 5/2016.W.26.) önkormányzati rendelethez 

(1) A díszpolgári oklevél szövege: 

DíSZPOLGÁRI OKLEVÉL 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 

______ ___________ részére 

kimagasló tevékenységéért, megbecsülése és tisztelete jeiéül 

a Nyíregyháza Város Díszpolgára 

címet adományozza. 

(2) Az arany pecsétgyűrű leírása : 
14 karátos arany pecsétgyűrű, 15,2 grammos, Nyíregyháza Megyei Jogú Város címerét 
ábrázolja, véséssel és domborműszerű kialakítással. 

(3) Az arany kitűző leírása: 
14 karátos legfeljebb 3,5 gramm aranyból készült kitűző - hátlapja ezüst 
domborműszerűen Nyíregyháza Megyei Jogú Város címerét ábrázolja. 

4. melléklet az 5/2016.111.26.) önkormányzati rendelethez 

(1) Az Inczédy György életmű-díj adományozását igazoló oklevél szövege: 

OKLEVÉL 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 

---------------------- részére 

kiemelkedően magas színvonalú tevékenységéért, megbecsülése jeiéül az 

(2) Az aranykitűző leírása: 

Inczédy György Életmű -díjat 
adományozza 

amely 

14 karátos legfeljebb 3,5 gramm aranyból készül, domborműszerűen Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város címerét ábrázolja. 
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5. melléklet az 5/2016.111.26.) önkormányzati rendelethez: 

(1) A Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán emlékérem leírása : 
Az emlékérem - Zagyva László szobrászművész alkotása - bronzból készült, kör alakú 10 cm 
átmérőjű, mely Bencs Kálmán portréját, a Városháza épületét és a Kossuth tér részletét 
ábrázolja domborműszerűen, hátlapján pedig a Nyíregyháza címere és a "Nyíregyháza 
Városért Emlékérem - Bencs Kálmán díj" felirat található. 
Az emlékérem bőrből készült tartójának fedőlapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város címere 
áll. 

(2 Az arany kitűző leírása: 
14 karátos legfeljebb 3,5 gramm aranyból készült kitűző - hátlapja ezüst -, amely 
domborműszerűen Nyíregyháza Megyei Jogú Város címerét ábrázolja. 

(3) Az oklevél szövege: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 
---------------------- részére 

kimagaslóan eredményes tevékenységének elismeréseként 

a "Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán díj" -at 
adományozza 

6. melléklet az 5/2016.111.26.) önkormányzati rendelethez 

Bencs László Emlékérem és a Bencs László Emléklap 

(1) Az adományozást igazoló oklevél szövege: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 
---------------------- részére 

elismerése és megbecsülése jeiéül a 

Bencs László Emlékérmet/ Bencs László Emléklapot 

adományozza 

(2) A Bencs László Emlékérem leírása: 
Az emlékérem - melyet Szabó Géza ötvösmester készített - kerek alakú, ezüstből készült 
arany bevonattai 32 mm átmérőjű, 20,74 gramm súlyú. Az érem kétoldalas. Első oldalán 
Bencs László domború arcképe és a BENCS LÁSZLÓ 1841 - 1905. felirat, a hátsó oldalán a 
város címere és Nyíregyháza Polgármesterétől felirat látható. 
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7. melléklet az 5/2016./11.26.) önkormányzati rendelethez 

(1) A"Nyíregyháza Város Nívódíja" kitüntetés adományozását igazoló oklevél szövege: 

"Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése ............. ... részére Nyíregyháza város 
gazdasági életének fejlődése érdekében végzett eredményes munkája elismeréseként 
Nyíregyháza Város Nívódíját adományozza." 

8. melléklet az 5/2016./11.26.) önkormányzati rendelethez 

(1) A "Nyíregyháza Város Közbiztonságáért "sztárek Ferenc-díj" kitüntetés adományozását 
igazoló oklevél szövege : 

"Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése felelősségteljes munkája elismeréseként 
.... ...... ......... .. . részére a " Nyíregyháza Város Közbiztonságáért "sztárek Ferenc-díj" 
kitüntetést adományozza ." 

9. melléklet az 5/2016./11.26.) önkormányzati rendelethez 

(1) A"Nyíregyháza Város Sport jáért" "Kovács (Bütyök) József-díj" kitüntetés adományozását 
igazoló oklevél szövege: 

"Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése ... ............ . részére eredményes sportmunkája 
elismeréséül a "Nyíregyháza Város Sport jáért" "Kovács (Bütyök) József-díj" kitüntetést 
adományozza ." 

10. melléklet az 5/2016. (11.26.) önkormányzati rendelethez 

(1) Az adományozást igazoló oklevél szövege: 

"Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése (név, intézmény, beosztás) részére 
eredményes munkája elismeréseként a 

"Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa" "Margócsy Emil-díj" 
"Oktató-Nevelő Munkáért Vietórisz József-díj" 

kitüntetést adományozza. 
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11. melléklet az 5/2016.(11.26.) önkormányzati rendelethez 

(1) Az adományozást igazoló oklevél szövege : 

"Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése ............... részére a Nyíregyháza város kulturális 
életében végzett kiemelkedő munkája elismeréséül a "Nyíregyháza Város Kulturális 
Életéért"Krúdy-Gyula -díj" kitüntetést adományozza. 

12. melléklet az 5/2016.(11.26) önkormányzati rendelethez 

(1) a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója " Eisert Árpád - díj" vagy "Babicz Béla - díj" 
kitüntetés adományozását igazoló oklevél szövege: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése kiemelkedő munkája elismeréseként ..... 
részére a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója "Eisert Árpád - díj" vagy 
"Babicz Béla - díj" kitüntetést adományozza. 

13. melléklet az 5/2016.(11.26.) önkormányzati rendelethez 

(1) az "Együtt-Egymásért" "Burger István-díj" kitüntetés adományozását igazoló oklevél 
szövege: 

"Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése ................ részére a szociá lis ellátás 
területén, vagy a gyermekekért, fiatalokért végzett kimagasló munkája elismeréseként 
az "Együtt-Egymásért""Burger István-díj" kitüntetést adományozza ." 

14. melléklet az 5/2016.(11.26.) önkormányzati rendelethez 

(1) a "Kiváló Köztisztviselői Munkáért" Májerszky Béla-díj" kitüntetés adományozást igazoló 
oklevél szövege: 

"Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése eredményes 
munkája elismeréseként .......... ....... ... részére a "Kiváló Köztisztviselő i Munkáért" Májerszky 
Béla-díj" kitüntetést adományozza." 
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ÁLTALÁNOS I N D O K O l Á s 

az önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről 
szóló önkormányzati rendelethez 

Az önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása egyrészt jogszabályi változás miatt, másrészt a korábbi 
rendelet egyes eljárási szabályainak pontosítása, kiegészítése érdekében indokolt. Az elmúlt 
évek tapasztalatai az elismerések újragondolását és technikai jellegű átalakítását is 
szükségessé teszik. 

RÉSZLETES I N D O K O l Á S 

1. §-hoz 

A rendelet célját határozza meg ez a szakasz. 

2. §-hoz 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított elismeréseket sorolja fel ez a 
paragrafus. 

3. §.-hoz 

Az elismerések adományozására vonatkozó javaslattételre, a javaslatok elbírálására 
létrehozott előkészítő bizottság összetételére, és az elismerések adományozására vonatkozó 
általános szabályokat határozzák meg az ebben a szakaszban összegzett rendelkezések. 

4-15. §-okhoz 

A Közgyűlés által alapított különböző elismerések adományozására vonatkozó 
javaslattételre, az elismerésekben részesíthető személyek és szervezetek körére, az évente 
adományozható elismerések számára, az elismerések leírására, az adományozás feltételeire 
és rendjére, valamint az elismerések viselésének rendjére, továbbá az elismerésekkel járó 
jutalom mértékére és formájára vonatkozó rendelkezéseket határozzák meg ezekben a 
szakaszokban szabályozott rendelkezések. 

16. §-hoz 

A rendelet hatálybalépésére, valamint a korábbi szabályozás hatályon kívül helyezésére 
vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza ez a paragrafus. 




