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ELŐTERJESZTÉS 
 

a helyi kitüntetésekről és elismerő címekről szóló rendelet megalkotása 
 

1. előterjesztés száma: 106/2022. 

2. előterjesztést készítő személy neve: Vandlikné Lengyel Edit 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Fritz Gábor 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:   

 Melléklet: rendelet - tervezet  

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: - 

6. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános 

7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

− Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), 

− a helyi kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 3/2016. (I.27.) rendelet 

− a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 

− a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

 

Bicske Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontja szerinti helyi 

kitüntetések és elismerő címek alapításáról és odaítélésének szabályairól megalkotta a helyi 

kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 3/2016. (I.27.) önkormányzati rendeletet. (a 

továbbiakban: Rendelet) 

A jogalkalmazási gyakorlat tapasztalatai alapján szükséges a Rendelet felülvizsgálata a 

következők miatt: 

1. Túl sokféle az adományozható kitüntetés és cím, sok esetben párhuzamos szabályozási 

feltételekkel.  

2. Párhuzamos szabályozások – több adományozható kitüntetés és cím esetén a 

jogosultak azonos halmazt alkotnak - megszüntetése érdekében is szükséges a 

felülvizsgálat. 

3. A hatályos szabályozás szerint egy személy/szervezet/közösség a kitüntetést csak egy 

alkalommal jogosult megkapni. A felülvizsgálat során lehetőséget kell biztosítani arra, 

hogy amennyiben a személy/szervezet/közösség ismételt elismerése indokolt, a 

képviselő-testületnek erre legyen lehetősége a Rendelet alapján. 
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A Rendelet felülvizsgálata során indokolttá vált új rendelet megalkotása azért, mert célunk, 

hogy a jelenleg hatályos kitüntetések rendszerében egy átláthatóbb, érdemeken alapuló 

rendszer működtetésére tegyünk javaslatot. 

 

Jelenleg a Rendeletében a következő kitüntetések és címek szerepelnek: 

1. Bicske Város Díszpolgára cím 

2. Bicskéért Emlékérem 

3. Bicske Városáért Közösségi Díj 

4. Kiemelkedő Munkáért Kitüntetés 

5. Bicskéért Elismerő Oklevél 

6. Bicskéért kitüntetés 

7. Év Rendőre kitüntetés 

8. Év Tűzoltója kitüntetés 

9. Év Köztisztviselője kitüntetés 

10. Bicske Város …évi Egészségügyi és Szociális Díja 

11. Bicske Város …évi Oktatás- és Művelődésügyéért kitüntetés 

12. Bicske Város Sportjáért kitüntetés 

13. Jó tanuló, jó sportoló díj kitüntetés 

 

Az előterjesztés a kitüntetések rendszerét igyekszik egyszerűsíteni, megtartva a Bicske Város 

Díszpolgára címet, a Bicske Városáért közösségi díjat, az Év Rendőre és Év Tűzoltója 

kitüntetést, az Év Köztisztviselője, a Bicske Város Egészségügyi és Szociális Díj, a Bicske 

Város Oktatás- és Művelődésügyért kitüntetést, valamint a Jó tanuló, jó sportoló díj 

kitüntetést. 

 

Terveink szerint az önkormányzat alapítana egy új, több kitüntetési formát is magába foglaló 

komplex díjat, a Bicske Városáért Díjat, amibe beépíti a korábbi szakmai munka kimagasló, 

hosszú időn át tartó lelkiismeretes teljesítéséért kapott díjakat több kategóriában. 

 

A Bicskéért Emlékérem és a Bicskéért kitüntetés tulajdonképpen indokolatlan párhuzamos 

szabályozás, a jövőben a két díj ebben a formában való továbbélését nem javasoljuk. 

 

A tervezett új díjkategória természetesen magában foglalhatja a nevelésügyért, 

közszolgálatért, sportért, az ifjúság, a kultúra, a művészet, műemlékvédelem, 

közrendvédelem, kiváló sportteljesítményekért kitüntető díjak odaítélésének lehetőségét 

azoknak a személyeknek, akik hosszú időn keresztül a város hírnevének öregbítésén 

példamutató eredményességgel munkálkodnak, a város szellemi, anyagi gyarapodásához 

hozzájárulnak. 

 

Az új kitüntetési rendszer a következőképpen alakulna: 

 

1. Bicske Város Díszpolgára cím 

2. Bicske Városáért Díj 

3. Bicske Városáért Közösségi Díj 
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4. Kiváló Rendőr kitüntetés 

5. Kiváló Tűzoltó kitüntetés 

6. Kiváló Köztisztviselő kitüntetés 

7. Bicske Város Egészségügyi és Szociális Díja 

8. Bicske Város Oktatás- és Művelődésügyéért kitüntetés 

9. Jó tanuló, jó sportoló díj kitüntetés 

 

 

Részletes indokolás 

 

1.§ Bicske Város Önkormányzata által alapítandó címek, kitüntetések, díjak és 

elismerések felsorolását tartalmazza. 

2.§-től 11.§-ig a Díszpolgári cím adományozásának, visszavonásának részletes szabályait 

tartalmazza. 

12.§-től 15.§-ig az újonnan alapított Bicske Városáért díj adományozásának szabályait 

tartalmazza. 

16.§-tól 21.§-ig a Bicske Városáért Közösségi díj adományozásának részletes szabályait 

tartalmazza. 

22.§-től 28.§-ig a Kiváló Rendőr kitüntetés adományozásának részletszabályait taglalja. 

29.§-től 34.§-ig a Kiváló Tűzoltó kitüntetés adományozásának szabályait tartalmazza. 

35.§-től 40.§-ig a Kiváló Köztisztviselő kitüntetés adományozásának szabályait 

tartalmazza. 

41.§-től 46.§-ig Bicske Város Egészségügyi és Szociális Díja kitüntetés adományozásának 

részletes szabályait tartalmazza. 

 

47.§-től 53.§-ig Bicske Város Oktatás- és Művelődésügyéért kitüntetés adományozásának 

részletes eljárásrendjét tartalmazza. 

54.§-tól 59.§-ig a Jó tanuló, jó sportoló díj kitüntetés részletes szabályait tartalmazza. 

60.§-tól 61.§-ig Hatály vesztő és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz. 

 

 

 

Előzetes hatásvizsgálat 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerint a jogszabályok 

előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály 

valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: 

 

Hatásvizsgálati lap 

1. Társadalmi hatások 

A rendelet módosításának társadalmi hatása nincs. 

2. Gazdasági, költségvetési hatások  

A rendelet módosítása nyomán miután jóval kevesebb önkormányzat által alapított 

elismerés és kitüntetésről rendelkezik, kihat a költségvetésünkre pozitív irányban.  

3. Környezeti és egészségügyi következmények 

A rendelet-tervezetnek nincsenek egészségügyi, környezeti következményei. 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendelet végrehajtása során az adminisztratív terhek nem változnak. 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei 

A rendelet módosítása az utolsó rendeletalkotástól eltelt reprezentatív időmennyiség 

alatt megszerzett tapasztalatok eredményeképpen szükséges.  

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

         Bálint Istvánné 

           polgármester 
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Melléklet a 106/2022. előterjesztéshez  

 

Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete 

a helyi kitüntetésekről és elismerő címekről 

Bicske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében, valamint a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az 

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: 

1. § 

Bicske Város Önkormányzata az alábbi címek, kitüntetések, díjak és elismerések alapításáról 

rendelkezik: 

a) Bicske Város Díszpolgára cím 

b) Bicske Városáért Díj 

c) Bicske Városáért Közösségi Díj 

d) Kiváló Rendőr kitüntetés 

e) Kiváló Tűzoltó kitüntetés 

f) Kiváló Köztisztviselő kitüntetés 

g) Bicske Város Egészségügyi és Szociális Díja 

h) Bicske Város Oktatás- és Művelődésügyéért kitüntetés 

i) Jó tanuló, jó sportoló díj kitüntetés 

1. Bicske Város Díszpolgára cím 

2. § 

Bicske Város Díszpolgára kitüntető cím a város elismerését és megbecsülését kifejező, az 

önkormányzat által alapított legmagasabb szintű kitüntetés. 

3. § 

A díszpolgári címet a képviselő-testület annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak 

adományozza, aki kiemelkedő munkájával vagy életművével a városban, országosan vagy 

nemzetközi viszonylatban elismerést szerzet és ezzel hozzájárult Bicske város jó hírnevének 

öregbítéséhez, valamint Bicske város fejlesztésében kiemelkedően munkálkodott, a városhoz 

is kötődő közéleti, tudományos, művészeti munkássága során maradandót alkotott. 

4. § 

(1) Évente legfeljebb egy díszpolgári cím adományozható. 

(2) A díszpolgári cím ugyanazon természetes személynek csak egyszer adományozható. 

5. § 
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A díszpolgári címmel kitüntetett személy az erre a célra készített, vagy vásárolt 

ajándéktárgyat a költségvetési szabályozási tárgykörben alkotott törvényben meghatározott 

köztisztviselői illetményalap legfeljebb tízszerese bruttó összegben és a díszpolgárrá 

választásáról díszoklevelet kap. 

6. § 

(1) Díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető. 

(2) Elhunyt személy részére adományozott díszpolgári címmel járó 5. § szerinti 

ajándéktárgyat és a díszoklevelet az élő házastársnak kell átadni. 

(3) Amennyiben az adományozottnak nincs, vagy nem él házastársa a (2) bekezdésben 

foglaltakat a törvényes öröklés rendje szerinti legközelebbi hozzátartozónak, megegyezésük 

hiányában a legidősebb élő legközelebbi hozzátartozónak kell átadni. 

7. § 

A díszoklevélnek tartalmaznia kell: 

a) az adományozott nevét, külföldi kitüntetett esetében az állampolgárságát, 

b) az adományozás indokait, 

c) az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét, 

d) a polgármester és a jegyző aláírását és a város címeres pecsétjének lenyomatát. 

8. § 

(1) A díszpolgári cím adományozására írásban, részletes indokolással ellátott – a javasolt 

személy életútját és a közéleti, szakmai munkásságát bemutató - javaslatot tehet: 

a) a polgármester, 

b) alpolgármester, 

c) a képviselő-testület tagja, 

d) adószámmal rendelkező szerv vagy szervezet, amely a javasolttal kapcsolatban, a 

kitüntetés vonatkozásában releváns, megalapozott információval rendelkezik. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatot az adományozás évének április 30. napjáig kell 

benyújtani a polgármesterhez. 

9. § 

A díszpolgári cím átadására minden évben augusztus 20. napján tartott ünnepségen kerül sor. 

10. § 

Bicske város díszpolgára az önkormányzat és a város lakosságának tiszteletét és 

megbecsülését élvezi, ezért 

a) neve felkerül Bicske város díszpolgárainak falára, 

b) a várost képviselő delegációba meghívható, 

c) meghívást kap az önkormányzat által rendezett városi ünnepségekre, 

d) díjtalanul látogathatja az önkormányzat és intézményei által szervezett városi 

rendezvényeket, 
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e) elhalálozása esetén - ha az elhunyt végakaratával nem ellentétes, illetve hozzátartozói 

beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának tekinti és átvállalja a temetés 

költségeit. 

11. § 

(1) A díszpolgári címet a képviselő-testület visszavonja, ha a kitüntetettet az adományozást 

követő, vagy az adományozáskor nem ismert tevékenysége miatt a bíróság szándékos 

bűncselekmény elkövetéséért, jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, és a 

közügyektől eltiltotta. 

(2) A díszpolgári címet a képviselő-testület visszavonhatja, ha a kitüntetettet az adományozást 

követő, vagy az adományozáskor nem ismert tevékenysége miatt a bíróság bűncselekmény 

elkövetéséért jogerősen, végre nem hajtandó szabadságvesztésre ítélte, vagy a közügyektől 

eltiltotta, vagy magatartásával más módon arra méltatlanná vált. 

2. Bicske Városáért Díj 

12. § 

Bicske Város Önkormányzata a Bicske Városáért díjat azoknak a természetes személyeknek 

adományozza, akik Bicske város fejlődése érdekében kiemelkedően munkálkodtak, különösen 

a városhoz is kötődő közéleti, tudományos, egészségügyi, szociális, művészeti, oktatási, 

hitéleti, közszolgálati, közrend érdekében végzett munkásságuk során maradandót alkottak. 

13. § 

(1) A díj adományozására javaslatot tenni jogosult 

a) polgármester, 

b) alpolgármester, 

c) önkormányzati képviselő, 

d) adószámmal rendelkező szerv vagy szervezet, amely a javasolttal kapcsolatban, a 

kitüntetés vonatkozásában releváns, megalapozott információval rendelkezik. 

e) Bicskei lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező bármely természetes 

cselekvőképes személy 

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell 

a) a kitüntetésre méltónak tartott személy 

aa) nevét, 

ab) életútját, 

ac) munkásságát, 

b) az elismerni kívánt tevékenysége rövid méltatását, és 

c) a javaslattevő nevét, címét és aláírását. 

14. § 

A javaslatot minden év március 1. napjáig kell benyújtani a polgármesterhez. 

15. § 

(1) A díj a város címerével díszített oklevélből és pénzjutalomból áll. 
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(2) A kitüntetéssel járó pénzjutalom a költségvetési szabályozási tárgykörben alkotott 

törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap legfeljebb ötszöröse bruttó összegben. 

3. Bicske Városáért Közösségi Díj 

16. § 

Bicske Város Önkormányzata a település lakossága nevében az egész városért nyújtott 

kiemelkedő teljesítmény megtisztelő elismerésére közösségek számára „Bicske Városáért 

Közösségi Díj” kitüntetést adományoz. 

17. § 

(1) A kitüntetést Bicske Város Önkormányzata adományozni jogosult jogi személy vagy jogi 

személyiség nélküli szervezet részére. 

(2) Az az (1) bekezdésben meghatározott szervezet jogosult a kitüntetésre, amely 

a) Bicske város fejlődése érdekében kiemelkedően munkálkodott a társadalmi, gazdasági 

élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végzett, mellyel a város értékeit 

növelő kimagasló eredményeket ért el, vagy 

b) értékmegőrző, eredménygazdagító tevékenységével folyamatosan több év óta szolgálja 

a város jó hírének kialakulását a gazdaság, az oktatás, a kultúra, a sport, az egészségügy 

és a közélet egyéb területén. 

18. § 

(1) Bicske Város Önkormányzata a „Bicske Városáért Közösségi Díj” kitüntetést évente egy 

alkalommal egy szervezetnek jogosult adományozni. 

(2) A díj adományozását Bicske Város Önkormányzatához benyújtott írásos javaslatban 

a) Bicskei székhelyű vagy telephelyű adószámmal rendelkező szerv vagy szervezet, amely 

a javasolttal kapcsolatban, a kitüntetés vonatkozásában releváns, megalapozott 

információval rendelkezik. 

b) Bicskei lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező bármely természetes 

cselekvőképes személy jogosult kezdeményezni. 

(3) A javaslatnak tartalmaznia kell 

a) a díjra méltónak tartott szervezet nevét, 

b) az elismerni kívánt tevékenység ismertetését, 

c) a javaslattevő megjelölését. 

19. § 

A javaslatot minden év április 30. napjáig kell benyújtani. 

20. § 

„Bicske Városáért Közösségi Díj” kitüntetettjét a város a város címerével készült díszoklevél 

illeti meg. 

21. § 
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A kitüntetés átadására minden évben augusztus 20. napján tartott ünnepségen kerül sor. 

4. Kiváló Rendőr kitüntetés 

22. § 

Bicske Város Önkormányzata a Kiváló Rendőr kitüntetést annak a személynek jogosult 

adományozni, aki 

a) Bicskei Rendőrkapitányság hivatásos állományában teljesít szolgálatot, 

b) a város közbiztonságáért huzamos ideje tartós és kiemelkedő munkát végez, 

c) helytállásával a város polgáraiban a rendőrség tekintélyét és a rendőrségbe vetett 

bizalmat erősíti, és 

d) életvitele, magánélete a rendőri hivatáshoz méltó. 

23. § 

(1) Bicske Város Önkormányzata évente legfeljebb egy kitüntetést adományoz. 

(2) A kitüntetést ugyanazon személy csak egyszer jogosult megkapni. 

24. § 

(1) A Kiváló Rendőr kitüntetés adományozására javaslatot tenni jogosult 

a) polgármester, 

b) alpolgármester, 

c) önkormányzati képviselő, 

d) Bicske város Rendőrkapitánya, 

e) a Bicskei Rendőrkapitányság hivatásos állományú dolgozója. 

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell 

a) a kitüntetésre méltónak tartott személy 

aa) nevét, és 

ab) szolgálati helyét, és 

ac) életútját, és 

ad) munkásságát, és 

b) az elismerni kívánt tevékenysége rövid méltatását, és 

c) a javaslattevő nevét és aláírását. 

25. § 

A javaslatot minden év március 1. napjáig kell benyújtani a polgármesterhez. 

26. § 

A Kiváló Rendőr kitüntetés a város címerével díszített oklevélből és pénzjutalomból áll 

27. § 

A kitüntetett személy pénzjutalma a költségvetési szabályozási tárgykörben alkotott 

törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap legfeljebb ötszöröse bruttó összegben 

és a kitüntetéséről díszoklevelet kap. 
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28. § 

A kitüntetést az adományozott részére a polgármester a Rendőrség Napja alkalmából tartott 

rendezvényen, vagy ennek hiányában a polgármester által megjelölt időpontban ünnepélyes 

keretek között adja át. 

5. Kiváló Tűzoltó kitüntetés 

29. § 

Bicske Város Önkormányzata a Kiváló Tűzoltó kitüntetést annak a személynek jogosult 

adományozni, aki 

a) a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság állományában teljesít szolgálatot, 

b) főfoglalkozású jogviszonyban huzamos ideje tartós és kiemelkedő munkát végez 

ba) tűzmegelőzés területén, vagy 

bb) tűzoltás területén, vagy 

bc) műszaki mentés területén, 

c) önkéntes tűzoltóként legalább 5 éve a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság tagja és 

folyamatosan részt vesz a tűzoltás és műszaki mentés végrehajtásában és 

d) életmentés és katasztrófaelhárítás során önfeláldozó magatartást tanúsít, 

e) helytállásával a város polgáraiban a tűzoltóság tekintélyét és a tűzoltóságba vetett 

bizalmat erősíti, 

f) életvitele, magánélete a tűzoltói hivatáshoz méltó. 

30. § 

Bicske Város Önkormányzata évente legfeljebb egy kitüntetést adományoz. 

31. § 

A Kiváló Tűzoltó kitüntetés adományozására javaslatot tenni jogosult 

a) polgármester, 

b) alpolgármester, 

c) önkormányzati képviselő, 

d) Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság Elnöksége, 

e) Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság Elnöke, 

f) Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság Parancsnoka, 

g) Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos dolgozója. 

32. § 

(1) A javaslatot minden év március 1. napjáig kell benyújtani a polgármesterhez. 

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy 

a) nevét, 

b) beosztását, 

c) az általa ellátott feladatkört, 

d) az elismerni kívánt tevékenység méltatását. 

e) a javaslattevő nevét és aláírását. 

33. § 
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(1) A Kiváló Tűzoltó kitüntetés a város címerével díszített oklevélből és pénzjutalomból áll. 

(2) A kitüntetett személy pénzjutalma a költségvetési szabályozási tárgykörben alkotott 

törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap legfeljebb ötszöröse bruttó összegben. 

34. § 

A kitüntetést az adományozott részére a polgármester a Tűzoltóság Napja alkalmából tartott 

rendezvényen ennek hiányában a polgármester által megjelölt időpontban ünnepélyes keretek 

között adja át. 

6. Kiváló Köztisztviselő kitüntetés 

35. § 

Bicske Város Önkormányzata a Kiváló Köztisztviselő kitüntetést annak a személynek 

jogosult adományozni, aki 

a) Bicskei Polgármesteri Hivatalban közszolgálati jogviszonyban áll, 

b) huzamos ideje tartós és kiemelkedő munkát végez, 

c) Bicske fejlődése, hírnevének növelése továbbá Bicske Város Önkormányzata 

tevékenységének javítása érdekében kiemelkedő tevékenységet végez. 

36. § 

Bicske Város Önkormányzata évente legfeljebb egy kitüntetést adományoz. 

37. § 

A Kiváló Köztisztviselő kitüntetés adományozására javaslatot tenni jogosult 

a) polgármester, 

b) alpolgármester, 

c) jegyző, 

d) aljegyző, 

e) Bicskei Polgármesteri Hivatal irodavezetője. 

38. § 

(1) A javaslatot minden év március 1. napjáig kell benyújtani a polgármesterhez. 

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy 

a) nevét, 

b) beosztását, 

c) az általa ellátott feladatkört, 

d) az elismerni kívánt tevékenység méltatását, 

e) a javaslattevő nevét és aláírását. 

39. § 

(1) A Kiváló Köztisztviselő kitüntetés a város címerével díszített oklevélből és 

pénzjutalomból áll. 
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(2) A kitüntetéssel járó pénzjutalom a köztisztviselői illetményalap szabályozási tárgykörben 

alkotott rendeletben meghatározott köztisztviselői illetményalap ötszöröse bruttó összegben. 

40. § 

A kitüntetést az adományozott részére a polgármester a Köztisztviselők Napja alkalmából 

tartott rendezvényen, ennek hiányában a polgármester által megjelölt időpontban ünnepélyes 

keretek között adja át. 

7. Bicske Város Egészségügyi és Szociális Díja 

41. § 

Bicske Város Önkormányzata a Bicske Város Egészségügyi és Szociális Díja kitüntetést 

annak a személynek jogosult adományozni, aki 

a) a város lakosai érdekében az egészségügyi és szociális ellátás területén huzamos ideje, 

tartósan kiemelkedő, lelkiismeretes munkát végez, vagy 

b) a lakosság egészségi állapotának javulásához kiemelkedő szakmai teljesítményével 

jelentősen hozzájárult, vagy 

c) kimagasló eredményt ért el az egészségügyi és szociális gondozás területén, magas fokú 

szakmai felkészültsége alapján, vagy 

d) szociális ellátásban rászorulók segítésében kiemelkedő teljesítményt nyújtó, a városban 

élő nehézsorsú emberekért végzett munkájával kiérdemelte megbecsülését, vagy 

e) élen jár az újszerű és hatékony módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, vagy 

f) az egészségmegóvás, a gyógyítás, a rehabilitáció, a közegészségügy, valamint a 

családsegítés és gyermekjóléti szolgálatok terén magas színvonalú tevékenységet fejt ki. 

42. § 

A Bicske Egészségügyi és Szociális Díja kitüntetésre javaslatot tenni: 

a) Bicskei székhelyű vagy telephelyű adószámmal rendelkező szerv vagy szervezet, amely 

a javasolttal kapcsolatban, a kitüntetés vonatkozásában releváns, megalapozott 

információval rendelkezik. 

b) Bicskei lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező bármely természetes 

cselekvőképes személy jogosult kezdeményezni. 

43. § 

(1) A javaslatot minden év március 1. napjáig kell benyújtani a polgármesterhez. 

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy 

a) nevét, 

b) beosztását, 

c) az általa ellátott feladatkört, 

d) az elismerni kívánt tevékenység méltatását, 

e) a javaslattevő nevét és aláírását. 

44. § 

Bicske Város Önkormányzata évente legfeljebb két kitüntetést adományoz. 

45. § 
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(1) A Bicske Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Díja kitüntetés a város 

címerével díszített oklevélből és pénzjutalomból áll. 

(2) A kitüntetéssel járó pénzjutalom a költségvetési szabályozási tárgykörben alkotott 

rendeletben meghatározott köztisztviselői illetményalap ötszöröse bruttó összegben. 

46. § 

A kitüntetést az adományozott részére a polgármester a Semmelweis Nap alkalmából tartott 

rendezvényen, ennek hiányában a polgármester által megjelölt időpontban ünnepélyes keretek 

között adja át. 

8. Bicske Város Oktatás- és Művelődésügyéért Díja 

47. § 

Bicske Város Önkormányzat a Bicske Város Oktatás és Művelődésügyért kitüntetést annak a 

személynek jogosult adományozni, aki 

a) Bicskén működő oktatási intézményben huzamos ideje tartósan a gyermeknevelés, az 

oktatás területén kiváló oktató-nevelő munkát végez, vagy 

b) aki kiemelkedő eredményt ért el az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, a 

tehetséggondozás területén, és 

ba) magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültsége alapján élen jár az újszerű és 

hatékony pedagógiai módszerek alkalmazásában, vagy 

bb) Bicske városában a közművelődés területén huzamos ideje tartósan kiemelkedő 

tevékenységet végez, vagy 

bc) a város rendezvényeinek magas szintű lebonyolításában kiemelkedő tevékenységet 

végez, vagy 

bd) a közművelődésben, a kulturális élet szervezésében gyakorlati tevékenységével, 

kezdeményezéseivel, eredményes munkásságával szolgálja a település művelődését. 

48. § 

A Bicske Város Önkormányzata Oktatás és Művelődésügyért kitüntetésre jogosult javaslatot 

tenni: 

a) Bicskei székhelyű vagy telephelyű adószámmal rendelkező szerv vagy szervezet, amely 

a javasolttal kapcsolatban, a kitüntetés vonatkozásában releváns, megalapozott 

információval rendelkezik. 

b) Bicskei lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező bármely természetes 

cselekvőképes személy jogosult kezdeményezni. 

49. § 

(1) A javaslatot minden év március 1. napjáig kell benyújtani a polgármesterhez. 

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy 

a) nevét, 

b) beosztását, 

c) az általa ellátott feladatkört, 

d) az elismerni kívánt tevékenység méltatását, 

e) a javaslattevő nevét és aláírását. 
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50. § 

Bicske Város Önkormányzata évente legfeljebb két kitüntetést adományoz. 

51. § 

(1) A Bicske Város Önkormányzata Oktatás és Művelődésügyért kitüntetés a város címerével 

díszített oklevélből és pénzjutalomból áll. 

(2) A kitüntetéssel járó pénzjutalom a költségvetési szabályozási tárgykörben alkotott 

rendeletben meghatározott köztisztviselői illetményalap ötszöröse bruttó összegben. 

52. § 

A kitüntetést az adományozott részére a polgármester a pedagógus részére adományozott 

kitüntetés esetén a Pedagógus Napon, ennek hiányában a polgármester által megjelölt 

időpontban ünnepélyes keretek között adja át. 

53. § 

A kitüntetést az adományozott részére a polgármester a művelődésügyért adományozott 

kitüntetés esetén a Bicskei Napok rendezvényen tartott rendezvényen, ennek hiányában a 

polgármester által megjelölt időpontban ünnepélyes keretek között. 

9. Jó Tanuló, Jó Sportoló Díj 

54. § 

Bicske Város Önkormányzata a Jó Tanuló, Jó Sportoló Díj kitüntetést annak a bicskei állandó 

lakóhellyel rendelkező, bicskei oktatási intézményben tanuló diáknak adományozza, aki 

a) a tárgyévet megelőző év végi és a folyó tanév félévi értékelése az általános iskola alsó 

tagozatán és felső tagozatán meghaladja a 4,3, középiskolában pedig a 4,00 tantárgyi 

átlagot, és 

b) kiemelkedő sporteredményt ért el az elfogadott, dokumentált, hitelesített és 

ellenőrizhető bicskei, országos és nemzetközi, egyéni és csapatversenyeken. 

55. § 

A Jó Tanuló, Jó Sportoló Díj adományozására jogosult javaslatot tenni: 

a) oktatási intézmények nevelőtestületének tagja, vagy 

b) sportegyesület vezetése. 

56. § 

A javaslatot minden év április 1. napjáig kell benyújtani a polgármesterhez. 

57. § 

(1) Bicske Város Önkormányzata évente legfeljebb három kitüntetést adományoz. 

(2) Bicske Város Önkormányzata az elbírálásnál figyelembe veszi a tanulmányi versenyen 

történő eredményes részvételt. 
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58. § 

(1) A Jó Tanuló, Jó Sportoló Díj az alábbiakat tartalmazza: 

a) oklevél, 

b) pénzjutalom. 

(2) A kitüntetéssel járó pénzjutalom összege nettó 50.000,- Ft. 

59. § 

A kitüntetést az adományozott részére a polgármester az adományozott részére a polgármester 

a közoktatási intézmény tanévzáró ünnepségén vagy a polgármester által megjelölt 

időpontban ünnepélyes keretek között adja át. 

10. Záró rendelkezések 

60. § 

Hatályát veszti a helyi kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 3/2016.(I.27.) 

önkormányzati rendelet. 

61. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 Bálint Istvánné               Fritz Gábor 

 polgármester              jegyző 

 

 

 

 

Z Á R A D É K : 

A rendeletet a mai napon kihirdettem. 

Bicske, 2022. 

 Fritz Gábor 

 jegyző 

 

 

 


