Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2010.(IV.21.) számú önkormányzati rendelete
a díszpolgári cím, a kitüntető díjak, valamint Sásd aranykönyvének alapításáról szóló
4/1994. (VIII.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról és egységes
szerkezetéről
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdés alapján a díszpolgári cím, a kitüntető díjak, valamint Sásd
aranykönyvének alapításáról szóló 4/1994.(VIII.20.) számú önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: R.) módosítja és a módosításokkal az alábbi egységes szerkezetben állapítja
meg ( jelen rendelettel módosított részek dőlt betűvel vastagítva jelennek meg.)
1. §1
Sásd Város2 Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) nagyra
értékeli azokat, akik tevékenyen részt vállalnak Sásd város társadalmi, gazdasági és kulturális
életében. Attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket
szerzett személyeket, vagy személyek csoportját példaként állíthassuk az utókor elé, Sásd
Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése, valamint az 1991. évi
XXXI. törvény 7. § (1) bekezdése alapján
a) „DÍSZPOLGÁR” címet,
b) Sásd Városért Díjat, valamint
c) a KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT kitüntető díjat alapít,
d) Emlékplakettet és
e) ELISMERŐ OKLEVEL-et adományoz.
1/A. §3
Sásd Város Önkormányzata 1997. július 1. napjától „Sásd Városért Ifjúsági Díj”-at alapít.
Díszpolgári cím
2. §
(1) Díszpolgári cím annak adományozható, aki kiemelkedően jelentős szellemi alkotással,
tudományos, művészi, vagy sporteredménnyel, egyéb kimagasló teljesítménnyel vagy
egész életművével, életútjával olyan országos, vagy nemzetközi elismerést, illetve
megbecsülést szerzett, amely hozzájárult Sásd jó hírnevének öregbítéséhez.
(2) Díszpolgári cím választási ciklusonként legfeljebb három adományozható, amelyet
államalapító Szent István ünnepén rendezett ünnepségen kell átadni.
(3) A díszpolgári címhez külön e célra készített egyedi díszoklevél és díszpolgári lánc jár.
(4) A díszpolgár:
a) tanácskozási joggal részt vehet a képviselőtestület ülésein,
b) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a lehetőséghez mérten
ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,
c) díjtalanul látogathatja az önkormányzat valamennyi közművelődési és művészeti
intézményét, valamint ilyen jellegű és a sport rendezvényeit,
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d) térítésmentesen kapja az önkormányzat helyi újságait és egyéb kiadványait,
e) elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának
tekinti és részére ingyenes díszsírhelyet biztosít.
Sásd Városért Díj
3. §
(1) Sásd Városért Díjat azon személyek, személyek csoportja, szervezetek kaphatnak, akik
vagy amelyek jelentős szellemi alkotással, tudományos, művészi vagy sport eredménnyel,
egyéb teljesítménnyel olyan elismerést, illetve megbecsülést szereztek, amellyel
hozzájárultak Sásd értékeinek illetve jó hírnevének gyarapításához.
(2) Sásd Városért Díj ciklusonként legfeljebb nyolc adományozható.
(3) A Díjhoz díszes oklevél és erre a célra készíttetett ajándéktárgy jár, melynek ára a
köztisztviselői illetményalap kétszeresének megfelelő pénzösszeget nem haladhatja meg.
(4) Ha a Díjban közösség vagy csoport /egyesület, szervezet/ részesül, csak egy díj és egy
oklevél adományozható.
A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ
4. §4
(1) A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT DÍJ a lakóhely fejlesztésében, a társadalmi vagy gazdasági
élet bármely területén a közösség javára kifejtett tevékenység, továbbá a közszolgálati
munkakörben kimagasló szakmai, hivatásbeli felkészültséggel és felelősséggel végzett
munka elismerésére adományozható.
(2) A Díjból ciklusonként legfeljebb tizenkettő adományozható.
(3) A Díjhoz pénzjutalom és erre a célra készíttetett művészeti alkotás jár. A művészeti
alkotás értéke nem haladhatja meg a törvényben meghatározott köztisztviselői
illetményalap egyszeres összegét, a pénzjutalom összege a törvény szerinti köztisztviselői
illetményalap összege.
4/A. §5
(1) „Sásd Városért Ifjúsági Díj” annak a fiatal magánszemélynek, csoportnak vagy
szervezetnek adható, aki vagy akik a tanulmányi eredményeikben, tanulmányi versenyen,
a művészeti, tudományos életben, sporteredményeikben megyei, országos vagy
nemzetközi versenyeken kimagasló eredményt vagy sikereket értek el és ezzel
iskolájuknak, a településnek jó hírnevet szereztek.
(2) A díjból ciklusonként legfeljebb 8 adható ki.
(3) A díjhoz díszes oklevél és erre a célra készített, Sásd címerével ellátott ajándéktárgy jár.

Emlékplakett
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5. §
Az Emlékplakett a lakosság szolgálatában végzett, vagy Sásd értékeit gyarapító, illetve
nemzetközi kapcsolatait erősítő tevékenység /munkásság/ elismerésére, valamint a
megbecsülés és tisztelet kifejezésére szolgál.
ELISMERŐ OKLEVÉL
6. §
(1) ELISMERŐ OKLEVÉL elsősorban egy-egy, a közösséget szolgáló konkrét
tevékenységhez, létesítményhez, eseményhez kötődően adható magánszemélyeknek,
csoportoknak, szervezeteknek.
(2) Az Emlékplakett juttatásához a képviselő-testület döntése szerint a 4. § (3) bekezdésében
foglalt értéket meg nem haladó ajándéktárgy vagy pénzjutalom adható.
„Sásd Aranykönyve”
7. §
A képviselőtestület „Sásd Aranykönyve” című könyvet alapít. Sásd Aranykönyvébe /díszes
kivitelű, hitelesített könyv/ a kitüntetettek nevét, személyi adatait, a kitüntetettek fényképét az
adományozás indokait, az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét be kell
jegyezni. A bejegyzést a polgármester írja alá.
Adományozás rendje
8. §
(1) Valamely elismerés adományozására javaslatot az átadás előtt két hónappal kell, illetve
lehet megtenni, kivéve az alapítás évében.
(2)6A helyi egyesületek, érdekképviseleti szervek és önkormányzati intézmények vezetőitől,
valamint az állampolgároktól közvetlenül érkező kezdeményezéseket a polgármester
közvetíti a képviselő-testület soros ülésére. Ennek alapján a képviselőtestület az
önkormányzat illetékes bizottságát bízza meg az előkészítő eljárással.
(3) Az előkészítő bizottság a javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki,
egyetértés hiányában rangsor szerinti alternatív javaslatot készít.
(4) Az önkormányzati bizottság az érintett terület szakmai közvéleményét figyelembe véve
alakítja ki javaslatát.
(5) Valamennyi elismerés esetében a javaslatokat részletes érdemi indoklással kell
megküldeni a polgármesternek, aki azt véleményével ellátva terjeszti a képviselő-testületi
ülés elé.
(6) Az elismerések kérdésében a képviselő-testület minősített többséggel dönt.

Az elismerés visszavonásának rendje
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9. §
(1) A 2-4. §-okban szereplő elismeréseket vissza lehet vonni, ha az abban részesített
közösségellenes magatartása miatt arra érdemtelenné vált, így különösen, ha
magatartásával sérti a jóerkölcsöt, közszolgálati jogviszonya elbocsátást kimondó jogerős
fegyelmi büntetés alapján szűnt meg, vagy büntetőjogilag felelősségre vonták.
(2) Az elismerés visszavonására a kezdeményezők, továbbá bármely képviselő, valamint a
munkáltató, illetve alkalmazó szerv vezetője tehet előterjesztést, egyebekben az eljárásra
értelemszerűen alkalmazni kell a 7. §-ban foglaltakat.
(3) Az elismerést vissza kell vonni, ha az elismerésben részesítettet a bíróság a közügyek
gyakorlásától jogerősen eltiltotta.
Egyéb eljárási szabályok
10. §
(1) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is
adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó
jogosult.
(2) A 3-6. §-okban megnevezett elismeréseket általában a nemzeti vagy helyi ünnepekhez
kötődően, vagy jelentős rendezvények, események, évfordulók alkalmával kell átadni.
(3) Az átadások és visszavonások tárgyában hozott testületi határozatokat a helyi újságban és
egyéb módon a lakosság tudomására kell hozni.
(4) Az elismerésekről, illetve visszavonásokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartás vezet.
Az elismerések formájának és tartalmának leírását e rendelet melléklete tartalmazza.
11. §
A díjak átadásához járó pénz és tárgyjutalom pénzbeli összegét minden évben az éves
költségvetési rendeletben kell évente előre meghatározni.
Hatályba lépés
12. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Sásd, 2010. június 17.

Székely Szilárd
polgármester
A rendelet kihirdetve.
Sásd, 2010. június 21.
Dr. Kajdon Béla jegyző

Dr. Kajdon Béla
jegyző
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1. A díszpolgári oklevél bőrből készített egyedi darab, melyre ráírták az adományozás
tényét, időpontját és a megadományozott nevét. A díszpolgári lánc rézből készített 70 cm
hosszúságú díszes lánc, melynek medálján zöld alapon ezüsttel hímezve Sásd város
címere található.
2. A rendelet 3. § (3) bekezdésében és 4. § (3) bekezdésében meghatározott ajándéktárgyak
leírása
Pécsi Zsolnay gyár terméke, olyan váza, melynek egyik oldalán Sásd aranyvonalakkal
rajzolt címere látható.
A Sásd Városért Díj ajándéktárgya 34 cm magasságú, míg a KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT
DÍJ ajándéktárgya 27 cm magas.
3. A Sásd Városért Ifjúsági Díj ajándéktárgya Sásd Város címerével díszített égetett
agyagkerámiából készült, 12 cm átmérőjű plakett. Felirata: „Sásd Városért Ifjúsági
Díj” az adományozás évével kiegészítve.
4. Az Emlékplakett Sásd Város címerével díszített égetett agyagkerámiából készült, 12 cm
átmérőjű plakett. Felirata: „Emlékplakett” az adományozás évével kiegészítve.

