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Javaslat

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím és díjak
adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotására

Tisztelt Közgyűlés!

I.
Általános indokolás

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) 1991-től 2010-ig
bezárólag egy kitüntető cím és 11 különböző díj (a továbbiakban együtt: városi kitüntetés)
adományozásáról  döntött,  melyeket  10  különálló  rendeletben  szabályozott.  A rendeletek
módosítása legutóbb 2011-ben, illetőleg egy díj esetében 2012-ben történt. Az eltelt időszak
jogszabályi  és  a  polgármesteri  hivatal  szervezeti  változásai  miatt  szükségessé  vált  a
rendeletek felülvizsgálata és módosítása. Az előterjesztés melléklete a városi kitüntetések
adományozásának rendjéről szóló rendeletet tartalmazza.  

II.
Részletes indokolás

1. §

A városi  kitüntetések adományozásával  kapcsolatos általános szabályokat  – így a városi
kitüntetések megnevezését, a javaslatok benyújtásának rendjét – tartalmazza. 

A (3) bekezdés szabályozza a városi kitüntetések évenként adományozható számát, melyek
csökkentése  nemcsak  az  elismerések  méltóságának  megőrzését  szolgálja,  hanem  a
szükséges költségvetési fedezet biztosítását is, mivel a rendelet 3. §-ában a díjakhoz tartozó
pénzösszegek alapjául szolgáló Dunaújvárosért díjjal járó pénzösszeg emelését tartalmazza
a rendelettervezet.  

2. §

A Dunaújváros Díszpolgára kitüntető címre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A 2011-
es rendelettől  eltérően a beérkezett  javaslatok rangsorolását  a (3) bekezdésben foglaltak
szerint  nem előkészítő bizottság,  hanem a polgármester végzi  el  az alpolgármesterek,  a
jegyző és a közgyűlési bizottságok elnökeinek javaslatát figyelembe véve. 

3. §

A  Dunaújvárosért  díjra  vonatkozó  rendelkezéseket  tartalmazza.  A  2011-es  rendelettől
eltérően  a  beérkezett  javaslatok  rangsorolását  a  (3)  bekezdésben  foglaltak  szerint  nem
előkészítő bizottság,  hanem a polgármester végzi  el  az alpolgármesterek,  a jegyző és a
közgyűlési bizottságok elnökeinek javaslatát figyelembe véve. 
A Dunaújvárosért díjhoz kapcsolódó pénzösszeg képezi az alapját a többi pénzjutalommal
járó díj összegének. Az eredeti, 1991-ben megalkotott rendeletben meghatározott bruttó 200
ezer forint  helyett  a rendelettervezet  (6)  bekezdés c)  pontjában a mindenkori  minimálbér
háromszorosának  megfelelő  pénzösszeg  szerepel.  Ez  2018-ban  bruttó  414  ezer  forint
(138000*3).  A  minimálbérhez  kötött  pénzjutalommal  az  értékállóság  megőrizhető
rendeletmódosítás nélkül. 
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4. §

A Szociális Munkáért - Dunaújváros díjjal kapcsolatos paragrafus nem tartalmaz változást a
jelenleg hatályos rendelethez képest. A díjhoz tartozó pénzjutalom összege a Dunaújvárosért
díjnál  meghatározott  pénzösszeg  80%-a,  melynek  meghatározása  változatlan  ugyan,  de
értelemszerűen emelkedést jelent, mely vonatkozik valamennyi pénzjutalommal járó díjra is. 

5. §

A Dunaújváros  Egészségügyéért  díjjal  kapcsolatos  paragrafus  (7)  bekezdése  tartalmaz
kiegészítést, mely szerint a díjjal járó éremre az adományozás éve is felkerül. 

6-7. §

A Pro  Cultura  Intercisae  és  a  Dunaújváros  Sportjáért  díjra  vonatozó  paragrafusok  nem
tartalmaznak változást a jelenleg hatályos rendelethez képest. 

8. §

A  Dunaújváros  Közbiztonságáért  díjra  vonatkozó  paragrafus  (2)  bekezdése  tartalmaz
változást  az  eredeti  rendeletben  szereplő  felterjesztői  kör  szervezeti  vagy  névváltozása
miatt. 

9. §

A Dunaújváros  Ifjúságáért  díjra  vonatkozó paragrafus  nem tartalmaz változást  a  jelenleg
hatályos rendelethez képest. 

10-12. §

Ezen  paragrafusok  a  pedagógus  életpálya  megbecsülését  szolgáló  díjakra  vonatoznak.
Mindhárom  paragrafus  (4)  bekezdésére  vonatkozik  az  érvényben  lévő  rendelettől  eltérő
módosítás:  a  díjátadásnál  közreműködő  szervezeti  egység  javaslata,  hogy  az
adományozásról a közgyűlés az áprilisi rendes ülésén döntsön (a májusi helyett), melynek
indoka, hogy a döntést követően kell megrendelni a díjakhoz kapcsolódó érmek veretését,
majd azok elkészülte után a szükséges gravírozást. 

13. §

A  Dunaújváros  Közszolgálatáért  díjra  vonatkozó  paragrafus  (2)  bekezdésében  a
kezdeményezők  körét  kellett  módosítani  a  polgármesteri  hivatal  SZMSZ-ében  foglaltak
szerint. Az érvényben lévő rendeletben szereplő "igazgatók" helyett a rendelettervezetben a
"polgármesteri hivatal szervezeti egységeinek vezetői" kifejezés szerepel.
A 2011-es  rendelettől  eltérően  a  beérkezett  javaslatok  rangsorolását  a  (3)  bekezdésben
foglaltak  szerint  nem  előkészítő  bizottság,  hanem  a  polgármester  végzi  el  az
alpolgármesterek és a jegyző javaslatát figyelembe véve. 

14. §

A  záró  rendelkezéseket  tartalmazó  (1)  bekezdés  szerint  a  hatályba  lépő  rendelet
rendelkezéseit  először  a  Dunaújvárosért  díjnál  kell  alkalmazni,  melynek  adományozása
október 23-án történik. Ennek legfőbb oka, hogy a pénzjutalommal járó díjak pénzösszege
az  e  díjhoz  tartozó  összeg  meghatározott  százaléka,  valamint  az,  hogy  a  2018.  évi
költségvetés  tervezése  még  a  jelenleg  hatályos  rendelet  szerinti  200  ezer  forintos
alapösszeggel történt. 
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A  (2)  bekezdés  értelmében  e  rendelettervezet  elfogadásával  tíz  városi  kitüntetéssel
kapcsolatos önkormányzati rendelet veszti hatályát.  

Bizottsági vélemények: 

A közbiztonsági  és  társadalmi  kapcsolatok  bizottsága  2018.  06.  12-ei  ülésén  5  igen
szavazattal, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság a 2018. 06. 12-ei ülésén 6 igen
szavazattal, a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság a 2018. 06. 12-ei ülésén 8 igen
szavazattal, a pénzügyi bizottság a 2018. 06 12-ei ülésén 7 igen szavazattal, a gazdasági és
területfejlesztési  bizottság 2018.  06.  13-ai  ülésén 5 igen szavazattal  a  rendelettervezetet
elfogadásra  javasolta,  valamint  az  ügyrendi,  igazgatási  és jogi  bizottság 2018.  06.  12-ei
ülésén 7 igen szavazattal a rendelettervezetet közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 

Fentiek alapján az előterjesztés mellékletében szereplő rendelettervezetet terjesztem
elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé. 

Dunaújváros, 2018. június 21. 

Cserna Gábor s. k. 
polgármester 
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Az előterjesztés melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …./2018. (VI.
21.) önkormányzati rendelete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím és díjak
adományozásának rendjéről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Magyarország  Alaptörvénye  32.
cikkének (2) bekezdésében, Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében
kapott  felhatalmazás  alapján,  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  i)  pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

1. Általános rendelkezés

1. § (1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)
a város fejlesztésében, társadalmi, gazdasági életében, a szociális, egészségügyi,
kulturális,  művészeti,  testnevelés  és  sport,  ifjúságvédelmi,  közoktatási  területen
maradandó  érdemek  vagy  eredmények  elismerésére,  a  pedagógus  életpálya
megbecsülésére,  a  város  közrendjének  és  közbiztonságának  javítása  érdekében,
továbbá a közszolgálatban végzett kiemelkedő munka elismerése céljából az alábbi
kitüntető címet és díjakat (a továbbiakban együtt: városi kitüntetések) alapítja:

a) Dunaújváros Díszpolgára kitüntető cím
b) Dunaújvárosért díj 
c) Szociális Munkáért – Dunaújváros díj
d) Dunaújváros Egészségügyéért díj
e) Pro Cultura Intercisae díj
f) Dunaújváros Sportjáért díj
g) Dunaújváros Közbiztonságáért díj
h) Dunaújváros Ifjúságáért díj
i) Dunaújváros Érdemes Pedagógusa díj
j) Dunaújváros Oktatásügyéért díj
k) Pedagógus Életpályáért Emlékérem - Dunaújváros díj
l) Dunaújváros Közszolgálatáért díj 

 (2)  A  városi  kitüntetésekre  vonatkozó  javaslatokat  írásban  kell  benyújtani
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (a továbbiakban: polgármester).
A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a felterjesztett személy vagy közösség nevét,
elérhetőségét,  tevékenységének  általános  ismertetését  és  az  elismeri  kívánt
tevékenység méltatását  (lehetőség szerint  egy oldal  terjedelemben),  a felterjesztő
nevét, aláírását és elérhetőségét. Kivétel ez alól a Dunaújváros Közszolgálatáért díj,
melyet  a  13.  §  (3)  bekezdése  szerint  kell  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Jegyzőjéhez (a továbbiakban: jegyző) benyújtani.  

 (3) A városi kitüntetésekből – azok méltóságának megőrzésére törekedve – egy
évben csak egy adományozható.  Kivételt  képez ez  alól  az  (5)  bekezdés  szerinti
posztumusz városi kitüntetés, továbbá a 

a) Dunaújváros Közbiztonságáért díj, melyből évente három, 
b) Dunaújváros Érdemes Pedagógusa díj melyből évente kettő, 
c) Dunaújváros Oktatásügyéért díj, melyből évente három, 
d) Pedagógus  Életpályáért  Emlékérem  -  Dunaújváros  díj,  melyből  évente

legfeljebb húsz adományozható. 
(4)  A  városi  kitüntetések  évenként  adományozható  darabszámát  különösen

indokolt esetben a közgyűlés minősített többségi szavazással módosíthatja.  
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(5) A városi kitüntetések posztumusz elismerésként is adományozhatók az elhunyt
személy halálát követő egy éven belül. A posztumusz díj átvételére a díjra jelölttel
halálakor  együtt  élő  házastársa,  egyenes ági  rokona,  nevelt  vagy örökbefogadott
gyermeke, nevelőszülője, oldalági rokona jogosult ebben a sorrendben. 

(6)  Ugyanazon  városi  kitüntetést  egy  személy  vagy  közösség  csak  egyszer
kaphatja meg. 

(7) A városi kitüntetések adományozásáról a közgyűlés dönt. 
(8) A városi kitüntetések átadására a közgyűlés a polgármestert hatalmazza fel. 
(9) A városi kitüntetések adományozásával járó költségek fedezetét Dunaújváros

Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  (a  továbbiakban:  önkormányzat)
költségvetésében kell biztosítani. 

(10)  A  városi  kitüntetésekhez  tartozó  díszdiploma  és  adománylevelek
elkészítéséről,  az  ünnepségek  megszervezéséről  vagy  ünnepélyes  keretek
megteremtéséről,  a  pénzjutalmak  biztosításáról  a  hivatal  személyügyekért  felelős
szervezete  gondoskodik.  A  díjaknál  meghatározott  érmék  vagy  tárgyjutalmak
beszerzését,  a  szükséges  gravíroztatást  az  egyes  díjak  előterjesztésénél
közreműködő  hivatali  szervezeti  egységek  végzik,  továbbá  az  adatvédelmi
rendelkezések  figyelembevételével  gondoskodnak  a  díjakkal  járó  pénzjutalmak
kifizetéséhez szükséges adatok bekéréséről. 

(11)  A városi  kitüntetésekben  részesült  személyek  vagy  közösségek  nevének
közzétételével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a hivatal személyügyért
felelős szervezeti egysége látja el.  

(12)  A  közgyűlés  valamennyi  városi  kitüntetést  érdemtelenné  válás  esetén
visszavonja.  A  visszavonást  a  közgyűlés  tagjai  kezdeményezhetik  írásban  és
indokolással ellátva. A visszavonásról szóló előterjesztést Dunaújváros Megyei Jogú
Város  Önkormányzata  azon  közgyűlési  bizottságai  és  Dunaújváros  Megyei  Jogú
Város Polgármesteri Hivatala azon szervezeti egységei készítik elő és terjesztik be a
soron következő rendes közgyűlésre, akik az adományozásról szóló előterjesztést
készítették, véleményezték. 

2. Dunaújváros Díszpolgára kitüntető cím

2. § (1) A Dunaújváros Díszpolgára kitüntető cím (a továbbiakban: kitüntető cím)
azon természetes személynek adható, aki tevékenységével maradandó érdemeket
szerzett, elősegítette a város értékeinek gyarapítását, öregbítette hírnevét. 

 (2)  A kitüntető  cím  adományozását  a  közgyűlés  tagjai  kezdeményezhetik.  A
kezdeményezést március 1-jéig kell a polgármesterhez írásban eljuttatni az 1. § (2)
bekezdésben foglaltak szerint.  

(3)  A beérkezett  javaslatok  rangsorolását  –  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Alpolgármesterei  (a  továbbiakban:  alpolgármesterek),  a  jegyző  és  a  közgyűlési
bizottságok  elnökei  véleményét  figyelembe  véve  –  a  polgármester  végzi,  mely
alapján a személyügyekért felelős szervezet elkészíti az adományozásra vonatkozó
előterjesztést.

(4) A kitüntető cím adományozásáról a közgyűlés az áprilisi rendes ülésén dönt. 
(5)  A  kitüntető  címet  Dunaújváros  várossá  nyilvánítása  alkalmából  rendezett

ünnepségen adja át a polgármester minden év április 29-én. Amennyiben az átadás
időpontja  pihenőnapra  esik,  úgy  a  kitüntető  cím  átadása  április  29-ét  megelőző
munkanapon történik.  

(6) A kitüntető címben részesített személy a város címerével ellátott díszdiplomát
és  az  adományozást  tanúsító  igazolást  vehet  át.  A díszdiploma  tartalmazza  az
adományozó megnevezését, címerét, a közgyűlési határozat számát, a díszpolgár
nevét,  az adományozás keltét,  a polgármester és a jegyző aláírását, a közgyűlés
bélyegzőjének lenyomatát. 
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(7)  A  kitüntető  címben  részesített  személy  jogosult  a  közgyűlés  ülésein
tanácskozási joggal, valamint a városi ünnepségeken részt venni. 

 

3.  Dunaújvárosért díj

3. § (1) A Dunaújvárosért díj (a továbbiakban: díj) azon természetes személynek
és  közösségnek  adományozható,  aki  vagy  amely  Dunaújvárosban  vagy
Dunaújvárosért maradandót alkotott vagy tett. 

(2)  A díj  adományozását  kezdeményezheti  bármely személy vagy közösség.  A
kezdeményezést augusztus 31-éig kell a polgármesterhez írásban eljuttatni az 1. §
(2) bekezdésben foglaltak szerint.    

(3) A beérkezett javaslatok rangsorolását – az alpolgármesterek, a jegyző és a
közgyűlési bizottságok elnökei véleményét figyelembe véve – a polgármester végzi,
mely  alapján  a  személyügyekért  felelős  szervezet  elkészíti  az  adományozásra
vonatkozó előterjesztést.

(4) A díj adományozásáról a közgyűlés a szeptemberi rendes ülésén dönt. 
(5) A díjat az október 23-ai ünnepségen adja át a polgármester. 
(6) A díj

a) az adományozást tanúsító adománylevélből,
b) a (7) bekezdésben körülírt ezüst éremből és
c) a mindenkori minimálbér háromszorosának megfelelő bruttó pénzjutalomból

áll. 
(7) A Palotás József szobrászművész által készített ezüstből vert érem kör alakú,
42  mm  átmérőjű.  Az  előlap  bal  oldalán  félkörívben  elhelyezett
„DUNAÚJVÁROSÉRT”  feliratot  és  egy  múltból  a  jövőbe  szivárványként  ívelő
sávokra  elhelyezett  városcímert  tartalmaz.  Az  érem  sima  hátoldala  a  díj
sorszámát, a díjazott nevét és az adományozás évét tartalmazza.    

4. Szociális Munkáért - Dunaújváros díj

4.  §  (1)  A Szociális  Munkáért  –  Dunaújváros  díj  (a  továbbiakban:  díj)  azon
természetes  személynek  adományozható,  aki  a  városban  a  szociális  munka
területén kiemelkedő tevékenységet  fejtett  ki  a lakosság szolgálatában,  a közéleti
munkában. 

(2)  A díj  adományozását  kezdeményezheti  bármely személy vagy közösség.  A
kezdeményezést szeptember 20-áig kell a polgármesterhez írásban eljuttatni az 1. §
(2) bekezdésben foglaltak szerint.   

(3) A díj adományozására beérkező javaslatokat a közgyűlés szociális ügyekkel
foglalkozó bizottsága rangsorolja és terjeszti a közgyűlés elé. 

(4) A díj adományozásáról a közgyűlés az októberi rendes ülésén dönt. 
(5)  A  díjat  a  november  havi  rendes  közgyűlésen  a  polgármester  adja  át

ünnepélyes keretek között.  
(6) A díj

a) az adományozást tanúsító adománylevélből 
b) és a Dunaújvárosért díj pénzjutalmának 80%-át képező pénzjutalomból áll. 

5. Dunaújváros Egészségügyéért díj

5.  §  (1) A Dunaújváros Egészségügyéért  díj  (a  továbbiakban:  díj)  Dunaújváros
egészségügyi intézményeiben dolgozó orvosnak, közép- és felsőfokú egészségügyi
képesítéssel  rendelkező  dolgozónak,  magángyakorlat  keretében  egészségügyi
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feladatokat  ellátó  orvosnak  vagy  az  egészségügyben  dolgozó  kollektívának
adományozható. 

(2)  A díj  adományozását  kezdeményezheti  bármely személy vagy közösség.  A
kezdeményezést szeptember 30-áig kell a polgármesterhez írásban eljuttatni az 1. §
(2) bekezdésben foglaltak szerint.     

(3)  A díj  adományozására  beérkező  javaslatokat  a  közgyűlés  egészségüggyel
foglalkozó bizottsága rangsorolja és terjeszti a közgyűlés elé. 

(4) A díj adományozásáról a közgyűlés a novemberi rendes ülésén dönt. 
(5) A díjat az év utolsó rendes közgyűlésen a polgármester adja át ünnepélyes

keretek között.  
(6) A díj

a) az adományozást tanúsító adománylevélből,
b) a (7) bekezdésben körülírt öntött bronz éremből és
c) a Dunaújvárosért díj pénzjutalmának 80%-át képező pénzjutalomból áll. 

 (7) A Friedrich Ferenc szobrászművész által készített öntött bronz érem kör alakú,
10 cm átmérőjű. Az előlap jobb oldalán Aszklépiosz figurája, a bal oldalán „… írral,
az  enyhet  adóval”  Homérosz idézet  szerepel.  Az  érem sima felületű  polírozott
hátoldala a díj sorszámát, a díjazott nevét és az adományozás évét tartalmazza. 

6. Pro Cultura Intercisae díj

6. § (1) A Pro Cultura Intercisae díj (a továbbiakban: díj) a kimagasló teljesítményt
nyújtó  alkotó-  és  előadóművésznek,  közösségnek  és  mindazon  személynek  és
közösségnek  adományozható,  aki  vagy  amely  a  város  kultúrájáért,  hazai  vagy
nemzetközi elismertségéért maradandót alkotott vagy tett.   

(2)  A díj  adományozását  kezdeményezheti  bármely személy vagy közösség.  A
kezdeményezést november 15-éig kell a polgármesterhez írásban eljuttatni az 1. §
(2) bekezdésben foglaltak szerint. 

(3) A díj adományozására beérkező javaslatokat a közgyűlés kulturális ügyekkel
foglalkozó bizottsága (a továbbiakban: bizottság) rangsorolja és terjeszti a közgyűlés
elé. 

(4) A díj adományozásáról a közgyűlés a decemberi rendes ülésén dönt. 
(5)  A  díjat  január  22-én,  a  Magyar  Kultúra  Napján  a  polgármester  adja  át

ünnepélyes keretek között.  
(6) A díj

a) az adományozást tanúsító adománylevélből,
b) a (7) bekezdésben körülírt műtárgyból és
c) a Dunaújvárosért díj pénzjutalmának 80%-át képező pénzjutalomból áll. 

 (7) A műtárgy egy intercisai lelőhelyű figurális bronz kocsidísz másolata: balra
néző,  korabeli  viseletű  férfi  mellképe,  akinek  hullámos  haja  fejtetőn  csomóba
kötött.  Magassága  10,3  cm,  szélessége  6,4  cm.  Talapzatán  a  felirat  a  díj
elnevezését, sorszámát és az adományozás évét tartalmazza.  
 

7. Dunaújváros Sportjáért díj

7.  §  (1)  A Dunaújváros  Sportjáért  díj  (a  továbbiakban:  díj)  azon  természetes
személynek  és  közösségnek  adományozható,  aki  vagy  amely  Dunaújvárosban  a
testnevelés és sport területén kiváló munkát végzett, vagy kimagasló sporteredményt
ért el. 

(2)  A díj  adományozását  kezdeményezheti  bármely személy vagy közösség.  A
kezdeményezést december 20-áig kell a polgármesterhez írásban eljuttatni az 1. §
(2) bekezdésben foglaltak szerint.   
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(3)  A  díj  adományozására  beérkező  javaslatokat  a  közgyűlés  sportügyekkel
foglalkozó bizottsága rangsorolja és terjeszti a közgyűlés elé. 

(4) A díj adományozásáról a közgyűlés a januári havi rendes ülésén dönt. 
(5) A díjat a február havi rendes közgyűlésen a polgármester adja át ünnepélyes

keretek között.  
 (6) A díj

a) a (7) bekezdésben körülírt bronz éremből és
b) a Dunaújvárosért díj pénzjutalmának 80%-át képező pénzjutalomból áll. 

 (7) A Palotás József szobrászművész által készített aranyozott bronz érem kör
alakú, 42,5 mm átmérőjű. Az előlap felső harmadában két sorban vízszintesen a
„Dunaújváros Sportjáért” felirat, a középső harmadban lendületet, futást kifejező
figura  szerepel.  Az  alsó  harmadban  a  talaj  síkja  látható,  melybe  a  peremből
benyúlik Dunaújváros címere. Az érem sima hátoldala a díj sorszámát, a díjazott
nevét és az adományozás évét tartalmazza.    

8. Dunaújváros Közbiztonságáért díj

8.  §  (1)  A  Dunaújváros  Közbiztonságáért  díj  (a  továbbiakban:  díj)  azon
Dunaújváros  közigazgatási  területén  dolgozó  hivatásos  állományú  rendőröknek,
tűzoltóknak, természetes személyeknek vagy közösségeknek adományozható, akik
a város közbiztonságáért kiemelkedő tettet hajtottak végre vagy ilyen tevékenységet
folytattak.  

(2)  A díj  adományozását  kezdeményezheti  a  Dunaújvárosi  Rendőrkapitányság
vezetője,  a  Dunaújvárosi  Vízirendészeti  Rendőrőrs  parancsnoka,  a  Dunaújvárosi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség parancsnoka, a közgyűlés közbiztonsági ügyekkel
foglalkozó  bizottság  (a  továbbiakban:  bizottság)  tagjai  és  állandó  meghívottai,
valamint a közgyűlés tagjai. 

(3) A kezdeményezést február 28-áig kell a polgármesterhez írásban eljuttatni az
1. § (2) bekezdésben foglaltak szerint. 

(4)  A  díj  adományozására  beérkező  javaslatokat  a  közgyűlés  közbiztonsági
ügyekkel foglalkozó bizottsága rangsorolja és terjeszti a közgyűlés elé. 

(5) A díj adományozásáról a közgyűlés a március havi rendes ülésén dönt. 
(6) A díjat az április havi rendes közgyűlésen a polgármester adja át ünnepélyes

keretek között.  
 (7) A díj

a) az adományozást tanúsító adománylevélből és
b) a Dunaújvárosért díj pénzjutalmának 80%-át képező pénzjutalomból áll. 

9. Dunaújváros Ifjúságáért díj

9.  §  (1)  A Dunaújváros  Ifjúságáért  díj  (a  továbbiakban:  díj)  azon  természetes
személynek és közösségnek adományozható, aki  vagy amely Dunaújvárosban az
ifjúsági  korosztály  nevelésében,  az  ifjúságvédelemben  vagy  a  fiatalok  számára
nyújtott szolgáltatások szervezésében kiváló munkát végzett. 

(2)  A díj  adományozását  kezdeményezheti  bármely személy vagy közösség.  A
kezdeményezést március 20-áig kell a polgármesterhez írásban eljuttatni az 1. § (2)
bekezdésben foglaltak szerint.    

(3)  A díj  adományozására  beérkező javaslatokat  a  közgyűlés  ifjúsági  ügyekkel
foglalkozó bizottsága rangsorolja és terjeszti a közgyűlés elé. 

(4) A díj adományozásáról a közgyűlés az április havi rendes ülésén dönt. 
(5) A díjat a május havi rendes közgyűlésen a polgármester adja át ünnepélyes

keretek között.  
 (6) A díj
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a) az adományozást tanúsító adománylevélből és
b) a Dunaújvárosért díj pénzjutalmának 80%-át képező pénzjutalomból áll. 

10.Dunaújváros Érdemes Pedagógusa díj

10.  §  (1)  A  Dunaújváros  Érdemes  Pedagógusa  díj  (a  továbbiakban:  díj)
adományozható azon főfoglalkozású pedagógusoknak, akik a köznevelés területén a
tanulók  közvetlen  nevelésében  és  oktatásában  legalább  20  éve  kimagasló,
áldozatkész és önzetlen tevékenységet látnak el. 

(2) A díj adományozását a dunaújvárosi oktatási-nevelési intézmények dolgozói és
az oktató-nevelő munkához kapcsolódóan működő testületek, valamint a közgyűlés
tagjai kezdeményezhetik. A kezdeményezést március 31-éig kell a polgármesterhez
írásban eljuttatni az 1. § (2) bekezdésben foglaltak szerint.  

(3) A díj  adományozására beérkező javaslatokat a közgyűlés oktatási  ügyekkel
foglalkozó bizottsága rangsorolja és terjeszti a közgyűlés elé. 

(4) A díj adományozásáról a közgyűlés az április havi rendes ülésén dönt. 
(5)  A  díjat  minden  év  június  10-én,  Apáczai  Csere  János  születésnapján  a

polgármester adja át ünnepélyes keretek között.  Amennyiben az átadás időpontja
pihenőnapra esik, úgy a díjak átadása június 10-ét megelőző munkanapon történik. 

 (6) A díj
a) a (7) bekezdésben körülírt ezüstből vert éremből és
b) a Dunaújvárosért díj pénzjutalmának 80%-át képező pénzjutalomból áll. 

(7) A Fodor Sándor szobrászművész által készített ezüstből vert érem kör alakú,
45 mm átmérőjű. Az előlapon a „Dunaújváros Érdemes Pedagógusa” felirat és az
egyik kezében könyvet tartó, másik karjával gyermeket átkaroló klasszikus viseletű
női alak szerepel. Az érem sima hátoldala a díjazott nevét és az adományozás
évét tartalmazza.    

11. Dunaújváros Oktatásügyéért díj

11. §  (1) A Dunaújváros Oktatásügyéért díj (a továbbiakban: díj) adományozható
azon  főfoglalkozású  pedagógusoknak  és  oktatási  intézmény  nem  pedagógus
dolgozóinak, akik Dunaújvárosban legalább 20 éve kiemelkedő oktató-nevelő vagy
azt segítő munkát végeztek.  

(2) A díj adományozását a dunaújvárosi oktatási-nevelési intézmények dolgozói és
az oktató-nevelő munkához kapcsolódóan működő testületek, valamint a közgyűlés
tagjai kezdeményezhetik. A kezdeményezést március 31-éig kell a polgármesterhez
írásban eljuttatni az 1. § (2) bekezdésben foglaltak szerint. 

(3) A díj  adományozására beérkező javaslatokat a közgyűlés oktatási  ügyekkel
foglalkozó bizottsága rangsorolja és terjeszti a közgyűlés elé. 

(4) A díj adományozásáról a közgyűlés az április havi rendes ülésén dönt. 
(5)  A  díjat  minden  év  június  10-én,  Apáczai  Csere  János  születésnapján  a

polgármester adja át ünnepélyes keretek között.  Amennyiben az átadás időpontja
pihenőnapra esik, úgy a díjak átadása június 10-ét megelőző munkanapon történik. 

 (6) A díj
a) a (7) bekezdésben körülírt éremből és
b) a Dunaújvárosért díj pénzjutalmának 70%-át képező pénzjutalomból áll. 

(7)  A Friedrich  Ferenc  szobrászművész  által  készített  ezüstözött  bronzból  vert
érem kör alakú, 45 mm átmérőjű.  Az előlapon a „Dunaújváros Oktatásügyéért”
felirat és egy kitárt karú, az emberi  test harmonikus arányait bemutató férfialak
szerepel.  Az  érem  sima  hátoldala  a  díjazott  nevét  és  az  adományozás  évét
tartalmazza.    
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12.Pedagógus Életpályáért Emlékérem - Dunaújváros díj

12. § (1) A Pedagógus Életpályáért Emlékérem - Dunaújváros díj (a továbbiakban:
díj)  minden  olyan  dunaújvárosi  oktatási  intézményből  nyugállományba  vonuló
pedagógusnak adományozható, aki az oktató-nevelő munkában legalább 30 éven át
eredményesen tevékenykedett.  

(2) A díj adományozását a dunaújvárosi oktatási-nevelési intézmények dolgozói és
az oktató-nevelő munkához kapcsolódóan működő testületek, valamint a közgyűlés
tagjai kezdeményezhetik. A kezdeményezést március 31-éig kell a polgármesterhez
írásban eljuttatni az 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. 

(3) A díj  adományozására beérkező javaslatokat a közgyűlés oktatási  ügyekkel
foglalkozó bizottsága rangsorolja és terjeszti a közgyűlés elé. 

(4) A díj adományozásáról a közgyűlés az április havi rendes ülésén dönt. 
(5)  A  díjat  minden  év  június  10-én,  Apáczai  Csere  János  születésnapján  a

polgármester adja át ünnepélyes keretek között.  Amennyiben az átadás időpontja
pihenőnapra esik, úgy a díjak átadása június 10-ét megelőző munkanapon történik. 

 (6)  A  díjat  a  következőképpen  körülírt  érem  képezi:  A  Palotás  József
szobrászművész  által  készített,  ezüstözött  bronzból  vert  érem kör  alakú,  60  mm
átmérőjű. Első oldala iskolakaput ábrázol sugarakkal, melyet körbeölel a „Pedagógus
Életpályáért  Emlékérem Dunaújváros”  felirat.   Az  érem sima  hátoldala  a  díjazott
nevét és az adományozás évét tartalmazza.  

13.Dunaújváros Közszolgálatáért díj

13.  §  (1)  A  Dunaújváros  Közszolgálatáért  díj  (a  továbbiakban:  díj)  azon
közszolgálati  tisztviselőnek  adományozható,  aki  a  város  fejlődése,  hírnevének
növelése,  továbbá  az  önkormányzat  tevékenységének  javítása  érdekében
kiemelkedő  tevékenységet  folytatott,  a  köz  érdekében  kifejtett,  a  közérdeket
elismerten szem előtt tartó munkát végez, és legalább 10 év közszolgálatban töltött
jogviszonnyal rendelkezik.    

(2)  A  díj  adományozását  kezdeményezhetik  a  közgyűlés  tagjai,  az
alpolgármesterek, a jegyző, aljegyző, a polgármesteri hivatal szervezeti egységeinek
vezetői. A kezdeményezést május 31-éig kell a jegyzőhöz eljuttatni. 

(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy nevét,
beosztását,  az  általa  ellátott  feladatkört  és  az  elismerni  kívánt  tevékenység
méltatását. 

(4)  A  beérkezett  javaslatok  rangsorolását  –  az  alpolgármesterek,  a  jegyző
véleményét  figyelembe  véve  –  a  polgármester  végzi,  mely  alapján  a
személyügyekért  felelős  szervezet  elkészíti  az  adományozásra  vonatkozó
előterjesztést. 

(5) A díj adományozásáról a közgyűlés a júniusi rendes ülésén dönt. 
(6)  A  díjat  a  Közszolgálati  Tisztviselők  Napja  alkalmából  június  30-áig  a

polgármester adja át ünnepélyes keretek között.  
(6) A díj

a) az adományozást tanúsító adománylevélből és 
b) a Dunaújvárosért díj pénzjutalmának 80%-át képező pénzjutalomból áll. 

14.Záró rendelkezések
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14. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit
először  a  Dunaújvárosért  díjra  jelöléskor  és  az  adományozási  eljárás  során  kell
alkalmazni. 

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti
a) „Dunaújvárosért  Díj”  alapításáról  és  adományozásának  rendjéről  szóló

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  24/2011.  (VI.  10.)
önkormányzati rendelete,

b) a  „Dunaújváros  Díszpolgára”  kitüntető  cím  alapításáról  és
adományozásának  rendjéről  szóló  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlésének 25/2011. (VI. 10.) önkormányzati rendelete,

c) a  „Dunaújváros  Közszolgálatáért  Díj”  alapításáról  és  adományozásának
rendjéről szóló Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2011.
(VI. 10.) önkormányzati rendelete, 

d) a  „Dunaújváros  Egészségügyéért”  díj  alapításáról  és  adományozásának
rendjéről  szóló  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének 36/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete, 

e) a „Szociális Munkáért – Dunaújváros” díj alapításáról és adományozásának
rendjéről  szóló  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének 37/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete, 

f) a „Pro Cultura Intercisae” díj  alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének
38/2011. (X. 14.) önkormányzata rendelete, 

g) a „Dunaújváros Ifjúságáért” díj alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének
47/2011.(XI. 18.) önkormányzati rendelete, 

h) a „Dunaújváros Sportjáért” díj alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Közgyűlésének
48/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelte, 

i) a  pedagógus  életpálya  megbecsülését  szolgáló  díjak  alapításáról  és
adományozásuk  rendjéről  szóló  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
és

j) a  „Dunaújváros  Közbiztonságáért”  díj  alapításáról  és  adományozásának
rendjéről  szóló  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata
Közgyűlésének 24/2012. (V. 18.) rendelete. 

Cserna Gábor dr. Sürü Renáta
polgármester         jegyző 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet 2018. június 22-én kihirdetésre került. 

dr. Sürü Renáta
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