
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2007. (VIII.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről és díjakról, 
valamint az önkormányzat címerének és zászlajának használatáról 

 

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 

 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

módosított és kiegészített 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés a) pontjában, valamint a 

Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. § (1) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja. 

 

 

Általános rendelkezések 

1. § 

(1) Szécsény Város Önkormányzata az alábbi címeket és díjakat adományozhatja: 

- „Szécsény Város Díszpolgára” cím 

- „Szécsény Városért” kitüntető díj  

- „A Köz Szolgálatáért” kitüntető díj 

 

(2) A kitüntető cím, illetve díj adományozására javaslatot tehetnek: 

- a Képviselő-testület tagjai, 

- a város közintézményei, 

- a város tudományos és társadalmi szervezetei, egyesületei, 

- bármely természetes és jogi személy. 

A javaslattétel lehetőségéről a város polgárait a helyi média útján kell tájékoztatni. 

 

(3) A javaslatokat e rendeletben - az egyes kitüntetéseknél - meghatározott határidőkben 

kell írásban benyújtani a polgármesterhez, az 1. sz. mellékletben meghatározott 

tartalommal.  

 

(4) A kitüntető címre, kitüntető díjakra érkezett javaslatokat a polgármester terjeszti a 

Képviselő-testület elé. A javaslatokat valamennyi bizottság véleményezi.  

 

(5) A polgármester, rendkívüli méltánylást igénylő esetben, az egyes kitüntetéseknél 

meghatározott határidőktől eltérő időpontban is javaslatot tehet a kitüntető cím, 

kitüntető díj odaítélésére, az egyébként vonatkozó eljárási szabályok betartása mellett. 

 

Az adományozás rendje 

2. § 

(1)1A Képviselő-testület a kitüntető díjra a javaslatok benyújtási határidejét az 

adományozás időpontját megelőző  60. napban  állapítja meg. 

 

(2)  A kitüntetések odaítélése és adományozása a Képviselő-testület át nem ruházható 

hatáskörébe tartozik. A döntést minden esetben zárt ülésen, minősített többséggel kell 

meghozni. Ugyanez a szabály érvényes a kitüntetés visszavonásáról való döntés 

esetében is. 

 

                                                           
1 Módosította a 16/2010.(XII.01.) rendelet. Hatályos: 2010. december 2-től. 
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(3)2  Ha a kitüntetésben közösség vagy csapat részesül - és tagjainak száma nem több 

három főnél - akkor annak minden tagja megkapja a kitüntetéssel járó oklevelet. A 

kitüntető díjakkal együtt járó tárgyjutalomban pedig a rendelet 7. § (2) bekezdésében 

és a 8. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint részesül. 

 

(4)  Ugyanazon személynek, szervezetnek újabb díj adományozására csak olyan 

kiemelkedő tevékenység alapján tehető javaslat, amelyet a korábban adományozott 

díj elnyerése óta végzett. 

 

(5) Kitüntetett személy vagy kollektíva egymást követő esztendőben nem részesülhet 

ugyanazon kitüntetésben. 

 

(6) A kitüntetéseket – a képviselő-testület döntésének megfelelően – a Polgármesteri 

Hivatal készíti elő, és gondoskodik a kitüntetésekkel járó kedvezmények 

biztosításáról. 

 

A kitüntetések átadása 

3. § 

(1) A kitüntető díj átadásának tényét emléklapon kell megörökíteni, míg a kitüntető 

címhez díszoklevél jár. Az elismerést tanúsító emléklapot a polgármester és a jegyző 

írja alá.  

 

(2) Az emléklapnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

- az adományozó megjelölését, 

- az adományozott nevét, foglalkozását, 

- az adományozás jogcímét, 

- az adományozás keltét, 

- a polgármester és a jegyző aláírását, 

- az önkormányzat bélyegzőjét. 

 

(3)3 A díjakat évente egyszer, az alábbi időpontokban tartandó városi ünnepségeken a 

polgármester, akadályoztatása esetén az általa kijelölt személy jogosult átadni 

- „Szécsény Város Díszpolgára” cím:  augusztus 20. 

- „Szécsény Városért” kitüntető díj :  március 15. 

- „ A Köz  Szolgálatáért” kitüntető díj: október 23. 

Indokolt esetben a díjátadás időpontjától el lehet térni. 

 

Közzététel 

4. § 

(1)4A kitüntetett személyek és kollektívák névsorát, a Képviselő-testület döntésének, 

valamint a díj átadásának időpontját a város közéleti, havonta megjelenő lapjában, a 

helyi városi televízió műsorában és az önkormányzat internetes honlapján közzé kell 

tenni, és gondoskodni kell az esemény megfelelő dokumentálásáról és archiválásáról. 

 

(2) A „Szécsény Város Díszpolgára” Kitüntető Cím odaítélésének időpontját és a 

kitüntetettek nevét az erre a célra rendszeresített Díszpolgári névkönyvben, 

nyilvántartásban rögzíteni kell. A bejegyzésről a testületi határozat alapján a jegyző 

gondoskodik. 

                                                           
2 Módosította a 6/2011.(II.23.) rendelet. Hatályos: 2011. február 24-től. 
3 Módosította a 16/2010.(XII.01.) rendelet. Hatályos: 2010. december 2-től. 
4 Módosította a 6/2011.(II.23.) rendelet. Hatályos: 2011. február 24-től. 
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A kitüntetések pénzügyi fedezete 

5. §5 

 

A kitüntetésekhez járó tárgyjutalmak fedezetét az éves költségvetési rendeletben – az 

adható kitüntetések számának figyelembevételével – kell meghatározni azzal, hogy a 

díjak odaítélése nem kötelező minden évben. 

 

„Szécsény Város Díszpolgára” cím 

6. § 

(1) A Képviselő-testület Szécsény város és lakossága érdekében, a város fejlődésének, 

felemelkedésének előmozdítására kifejtett tevékenység, életmű, vagy rendkívüli 

teljesítmény elismeréseképpen a „Szécsény Város Díszpolgára” címet 

adományozhatja. 

 

(2) A „Szécsény Város Díszpolgára” cím egy fő magánszemélynek, csak kivételes 

tevékenység elismeréséért, évente egyszer adományozható. 

 

(3) A kitüntető címmel együtt járó kedvezmények: 

-  Szécsény város műemlékeit ábrázoló emlékplakett adományozása, 

- meghívás az önkormányzat által szervezett valamennyi ünnepségre és 

rendezvényre. 

 

(4) A díszpolgári címet díszes kivitelezésű oklevélbe kell foglalni, mely tartalmazza: 

- az adományozó megjelölését, 

- az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását, 

- az adományozás jogcímét, 

- az adományozás keltét, 

- a polgármester és a jegyző aláírását, 

- az önkormányzat bélyegzőjét. 

 

„Szécsény Városért” kitüntető díj 

7. § 

(1)  A Képviselő-testület a díjat Szécsény város közéletében vagy a várospolitikában 

huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet végző maximum kettő fő 

magánszemély, vagy kettő kollektíva részére adományozhatja.6  

(2)7 A „Szécsény Városért" kitüntető díjjal tárgyjutalom, valamint oklevél jár. 

 

„A Köz Szolgálatáért” kitüntető díj 

8. § 

(1) A Képviselő-testület „A Köz Szolgálatáért” kitüntető díjat adományozhat azoknak a 

személyeknek, közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek, szervezeteknek, 

közösségeknek, akik Szécsény városban tartósan kiemelkedő eredményeket értek el 

különösen az egészségügy, a szociális ellátás, az oktatás, a kultúra, a közművelődés, a 

sport, vagy valamely művészeti ág művelése, a közrend és közbiztonsági 

feladatellátás területén. E kitüntető címmel ismerhetők el valamely szakmában, 

illetőleg a város gazdasági életében tartósan kiemelkedő teljesítményt nyújtó 

személyek, gazdálkodó szervezetek, vállalkozók, a város gazdasági életének 

                                                           
5 Módosította a 6/2011.(II.23.) rendelet. Hatályos: 2011. február 24-től 
6 Módosította a 28/2007.(VIII.29.) rendelet. Hatályos: 2010. augusztus 29-től. 
7 Módosította a 6/2011.(II.23.) rendelet. Hatályos: 2011. február 24-től 
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fellendítésében, a foglalkoztatás, a környezetvédelem, a munkahelyteremtés terén 

végzett tartósan kiemelkedő tevékenységükért.  

 

(2) „A Köz Szolgálatáért” kitüntető díj évente maximum három főnek, vagy szervezetnek, 

kollektívának adható. 

 

(3)8 „A Köz Szolgálatáért" kitüntető díjjal tárgyjutalom, valamint oklevél jár. 

 

Posztumusz cím és díj adományozásának rendje 

9. § 

(1) A "Szécsény Város Díszpolgára " cím és a kitüntető díjak posztumusz, illetve 

posztumusz örökös címként és díjként is adományozhatók. A posztumusz cím és díj 

adományozásáról a Képviselő-testület minden esetben külön határozattal dönt. A 

határozatban a személy megnevezése mellett szerepelnie kell ez elhunyt személy 

munkásságát és életútját méltató szakasznak is. 

 

(2)9 A posztumusz adományozott címmel, illetve díjjal tárgyjutalom csak a Képviselő-

testület külön erre irányuló döntése alapján jár. Az adományozás tényét 

díszoklevélben kell megörökíteni. 

 

(3) A posztumusz kitüntető cím, illetve díj átvételére a kitüntetett özvegye, illetve a Ptk. 

rendelkezései szerinti közeli hozzátartozó (az ott szereplő sorrend szerint) jogosult. 

 

A kitüntető cím, kitüntető díjak visszavonása 

10. § 

(1) A kitüntető címet és a kitüntető díjat vissza lehet vonni attól, aki viselésére 

méltatlanná, érdemtelenné vált. Érdemtelennek kell tekinteni különösen azt, akit a 

bíróság jogerősen elitélt, illetve aki a kitüntetés megszerzésében erkölcstelenül járt el. 

 

(2) A visszavonásra a 1. § (2) bekezdésében meghatározottak tehetnek javaslatot, az 

eljárás rendje megegyezik a 1. § (3) bekezdésében leírtakkal. 

 

(3) A kitüntető cím, illetve a kitüntető díj visszavonásáról – a képviselő-testület határozata 

alapján – a polgármester gondoskodik. 

 

Szécsény Város Önkormányzata jelképei 

11. § 

Az önkormányzat címere: 

Ovális pajzs kék mezejében, növénymotívumos S.V. betéttáblás talpon kissé jobbra néző, 

álló páncélos sisakos vitéz látható. A sisakon kereszt és „foszladék” díszítés. A vitéz jobb 

kezében felfelé néző kardot tart, mely törökfejet szúr át. A fejen ún. török lófarok látható. 

A vitéz feje felett, feléje néző, repülő galamb látható. A pajzsban található figurák, 

motívumok sárga (arany) színűek. 

A pajzsot egy szélesebb sárga (arany) illetve egy keskenyebb kék segély keretezi. 

 

Az önkormányzat zászlaja: 160 cm x 80 cm 

A zászló alapszíne sárga (arany), melyen a hosszanti felével megegyező állásban, a 

közepétől feljebb a város címere található. Alatta a pajzsnak megfelelő ívben kék betűvel 

SZÉCSÉNY felirat helyezkedik el. 

                                                           
8 Módosította a 6/2011.(II.23.) rendelet. Hatályos: 2011. február 24-től. 
9 Módosította a 6/2011.(II.23.) rendelet. Hatályos: 2011. február 24-től. 
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A zászló mindkét oldala azonosan van kiképezve. 

A zászló anyaga: selyem, alul sárga  (arany) rojt díszítéssel. A zászló sárga (arany) rúdra 

van függesztve, a rúd végén ugyanazon színű kúp található. 

 

A címer és a zászló használatáról 

12. § 

(1) a.) A város címerét csak mint a városra utaló és díszítő jelképet lehet használni. 

b.) A címer a jogszabályokban foglalt egyes hatósági tevékenység vagy egyéb eljárás 

során is alkalmazható 

 

(2) A város címere - engedély nélkül - utaló és díszítő jelképként az alábbi esetekben 

használható és alkalmazható: 

a.) a Városháza, a Város Önkormányzata és szervei, intézményei épületein és 

tanácskozótermeiben, 

b.) A Város Önkormányzata, annak bizottságai, vagy a Polgármesteri Hivatal által 

kiadott kiadványokon, 

c.) a Város Önkormányzata, illetve Polgármestere által kiadott díszokleveleken, 

emléklapokon, emlékplaketteken, jelvényeken, valamint az Önkormányzat által 

adományozott kitüntetéseken, 

d.) Szécsény Város Önkormányzata ünnepi rendezvényein, 

e.) a Város Önkormányzata bizottságai, a polgármester, az alpolgármester, a városi 

képviselők, a jegyző, az aljegyző, az egyes hivatali egységek és vezetőik részére 

készített levélpapíron, a bizottságok és a Polgármesteri Hivatal által használt 

bélyegzőkön, valamint a városi képviselők és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 

névkártyáin és arcképes igazolványain, 

f.) a városi képviselők képviselői minőségükben végzett tevékenysége során. 

 

(3) Kizárólag engedéllyel lehet a város címerét utaló és díszítő jelképként alkalmazni, 

vagy használni: 

a.) a városban működő intézmények és társadalmi szervezetek által kiadott és az 

intézmény, illetve társadalmi szervezet történetét, életét, fejlődését bemutató 

kiadványokon, 

b.) a várost érintő kiadványokon, 

c.) a városban rendezett jelentősebb kulturális és szakmai rendezvényeken, 

nemzetközi és országos méretű sportrendezvényeken, bajnokságokon, 

d.) a városra utaló ajándék és emléktárgyakon, 

e.) Város Önkormányzata vállalatainak, intézményeinek rendezvényein, egyes 

járművein,  

f.) a (2) bekezdésben nem említett egyéb esetekben. 

 

(4) Nem lehet a város címerét védjegyként felhasználni, ilyen célra engedélyt kiadni. 

 

(5) Szécsény Város zászlója engedély nélkül használható: 

a.) a Városháza, a Város Önkormányzata szervei, intézményei tanácskozótermeiben, 

a polgármester irodájában, 

b.) a Városháza előtti zászlórudakon felvonva, az állami és nemzeti ünnepeken, a 

Város Önkormányzata rendezvényein és ünnepségein, 

c.) a város életében jelentősebb - helyi, országos, vagy nemzetközi- események és 

rendezvények alkalmával, 

d.) megkülönböztetésül, több település részvételével tartott rendezvényeken, 

e.) a Város Önkormányzata vállalatainak, intézményeinek ünnepi rendezvényein, 
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f.) állandó jelképként a Szécsény területen lévő hivatalos helyiségekben. 

 

(6) Kizárólag engedéllyel lehet a város zászlaját használni: 

a.) cserezászlóként és - a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével - 

elismerésként, 

b.) a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban, 

c.) az (5) bekezdésben nem említett egyéb esetekben. 

 

13. § 

(1) A város címerét és zászlóját – mint utaló és díszítő jelképet – kizárólag a rendeletben 

meghatározottak szerinti hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányok és 

színek pontos megtartása mellett lehet felhasználni, illetve alkalmazni. 

Indokolt esetekben engedélyezhető, hogy a címert a tárgy anyagának színében (fém, 

bőr stb.) készítsék el és használják fel. 

 

(2) A város címerének és zászlójának a fenti rendelkezések szerinti felhasználását, 

alkalmazását, vagy forgalomba hozatal céljából történő előállítását a képviselő-

testület engedélyezi. 

A kiadott engedély érvényessége szólhat: 

- egy esetre (rendezvényre, alkalomra) 

- meghatározott mennyiségű, címerrel díszített termék, emléktárgy, jelvény, 

kiadvány stb. előállítására, 

- a visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra. 

 

(3) A képviselő-testület az engedély kiadását indokolással megtagadhatja.  

 

(4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell 

a.) kérelmező (felhasználó) megnevezését és címét, illetve székhelyét, 

b.) a címer, vagy a zászló felhasználásának célját, 

c.) az előállítandó termék, kiadvány stb. mennyiségét, 

d.) a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módját, 

e.) a címer, vagy zászló használatának időtartamát, 

f.) a címer, vagy a zászló felhasználásáért a kérelmező szervnél felelős személy nevét 

és beosztását. 

 

(5) A kérelemhez mellékelni kell a címerrel díszített tárgy, kiadvány stb. tervét. 

 

(6) A címer, vagy zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell a (4) 

bekezdésben foglaltakon túl a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módjával és a 

felhasználással kapcsolatos esetleges kikötéseket. 

 

(7) A címer, vagy zászló használatát, alkalmazását, vagy előállítását nem szabad 

engedélyezni, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat, vagy 

forgalomba hozatal módja, vagy körülményei a várost, vagy a város lakosságának 

jogait, vagy jogos érdekeit sérti. 

 

(8) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a felhasználó e rendeletben, vagy a részére 

kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, illetőleg a 

megállapított határidőre kötelezettségeinek nem tesz eleget. 
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(9) A címernek az emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, más tárgyakon és 

kiadványokon történő felhasználásához ezen rendelet alapján kiadott engedély nem 

mentesíti a kérelmezőt a jogszabályok által a termék, jelvény, kiadvány stb. 

tervezésére, előállítására, forgalomba hozatalára előírt egyéb engedélyek, 

hozzájárulások megszerzése alól. 

 

(10) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. A 

nyilvántartásra, az engedély szerinti használat ellenőrzésére vonatkozó részletes 

szabályokat a polgármester intézkedésben szabályozza. 

 

14. §10 

 

 

  Záró rendelkezések 

15. § 

A rendelet 2007. szeptember 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti 

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a „Szécsényért” kitüntetés 

alapításáról és adományozásáról szóló 4/1991.(III.19.), és az ezt módosító IV/1992. 

(III.10), az 5/1997. (II.24.) és a 2/2001.(II.27.) rendelet, a díszpolgári cím alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 8/1994 (IV.26.) rendelet, a Szécsény Város 

Önkormányzat jelképeiről és azok használatáról szóló 17/1991. (IX.3.) és az ezt módosító 

2/1993.(III.9.) rendelet. 

 

Jogharmonizációs záradék11 

16. § 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 

2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. 

 

Szécsény, 2007. augusztus 28.  

 

 

Bartusné  

dr. Sebestyén Erzsébet s.k. 

címzetes főjegyző 

Dr. Serfőzőné  

dr. Fábián Erzsébet s.k. 

polgármester 

 

A rendelet 2007. augusztus 29-én kihirdetésre került. 

 

Bartusné  

dr. Sebestyén Erzsébet s.k. 

címzetes főjegyző 

 

                                                           
10 Hatályon kívül helyezte a 17/2012.(V.30.) rendelet. Hatálytalan: 2012. május 31-től. 
11 Beiktatta a 21/2009.(XI.25.) rendelet. Hatályos: 2009. november 25-től. 
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Melléklet a 28/2007. (VIII.29.) rendelethez 

 

KITÜNTETÉSI JAVASLAT 

A SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ KITÜNTETÉSI CÍMHEZ ÉS DÍJAKHOZ 

 

A díj, illetve elismerés megnevezése: ……............................................................................ 

A jelölt korábbi szakmai kitüntetése(i): ……......................................................................... 

Név:......................................................................................................................................... 

Születési hely: ........................................................................................................................ 

Születési idő: ............................... év .............................................. hónap .................... nap 

Anyja neve: ............................................................................................................................ 

Iskolai végzettsége: ................................................................................................................ 

Munkahely (nyugdíj mellett vállalt munka esetén is):  ….………………………………. 

................................................................................................................................................ 

Beosztása:............................................................................................................................... 

Lakcíme:................................................................................................................................. 

Értesítési telefonszáma:.......................................e-mail címe:............................................... 

Hivatalos indokolás (egy-két mondat, ami átadáskor méltatásként elhangzik):  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Részletes indokolás: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

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

Javaslattevő aláírása: .................................................................. 

Javaslattevő tisztsége: ................................................................. 

 


