
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 

41/2004. (X.28.)ÖK számú  

RENDELET 

 

Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/a. § (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

1.§ 
1
 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata a város közéletében, közigazgatásában, gazdaság, 

műszaki, tudományos, művészeti, közoktatási és közművelődési életében, testnevelési és 

sport mozgalmában, valamint egészségügyi és szociális ellátásában szerzett kimagasló 

érdemek elismerésére az alábbi kitüntető címeket és kitüntetéseket alapítja: 

 

 a.)“Mezőkövesd Város Díszpolgára” kitüntető cím 

b.)“ Mezőkövesd Városért” kitüntetés 

c.)”Abkarovits Jenő” kitüntető díj 

d.)”Dr. Papp Zoltán” kitüntető díj 

e.)”Dr. Szűcs Géza” kitüntető díj 

f.) 
2
”Mezőkövesd Város Közszolgálati Tisztviselője” kitüntető díj 

g.)”Az Év Embere” kitüntető cím 

h.) „Év diákja” kitüntető cím 

i.) „Év legjobb tanulója” kitüntető cím 

j.) „Év ifjú művésze” kitüntető cím 

k.) „Év ifjú sportolója” kitüntető cím 

l.) „Városomért” kitüntető cím 

m.) „Év ifjú szakmunkása” kitüntető cím 

n.) 
3
 „Mezőkövesd Közbiztonságáért” kitüntető díj 

 

2.§ 

  

(1)A “Mezőkövesd Város Díszpolgára” kitüntető cím azon személyek részére adható, akik 

város érdekében kimagasló értékű tevékenységet fejtettek ki. 

 

(2)A “Mezőkövesd Városért” kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, személyek 

csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek az 1. §-ban 
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megfogalmazott területek bármelyikén kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek 

révén a város értékeit növelték, fejlődését előmozdították, jó hírnevét öregbítették, tekintélyét 

emelték. 

 

(3)Az "Abkarovits Jenő" kitüntető díjat azon alsófokú nevelési-oktatási intézmények azon 

pedagógusai részére lehet adományozni, akik a nevelő-oktató munka területén adott időszakban, 

tanévben, továbbá konkrét esemény vagy feladat végrehajtása során nyújtanak kimagasló 

teljesítményt. 

 

(4)A "Dr. Papp Zoltán" kitüntető díjat azon középfokú nevelési-  oktatási intézmények azon 

pedagógusa részére adható, aki a nevelő-oktató munka területén adott időszakban, tanévben, 

további konkrét esemény vagy, feladat végrehajtása során nyújt kimagasló teljesítményt. 

 

(5)”Dr. Szűcs Géza” kitűntető díj azon személy részére adható, aki egészségügyi és szociális 

területen kiemelkedő munkát végzett. Tevékenységével az intézmény hírnevét öregbítette, 

tekintélyét emelte. 

 

(6) 
4
„Mezőkövesd Város Közszolgálati Tisztviselője” kitüntető díj azon Mezőkövesd 

Városban dolgozó közszolgálati tisztviselőnek adományozható, akinek munkáját a közéleti, 

közigazgatási feladatok megoldása során kiemelkedő kezdeményezőkészsége, legjobb 

megoldásra való törekvés jellemezte és magas szintű szakmai ismeretről tett 

tanúbizonyságot.” 

 

(7)”Az Év Embere” kitüntető cím adományozható annak a személynek, aki az adományozás 

évében Mezőkövesd város érdekében a legkiemelkedőbb és legeredményesebb munkát 

végezte. 

 

(8)
5
 Az „Év diákja” kitüntető cím annak a mezőkövesdi alap- vagy középfokú oktatási 

intézményben tanuló diáknak adományozható, aki általános iskolai felső tagozatos 

tanulmányait megkezdte, középiskolai tanulmányait még nem fejezte be, továbbá e rendelet 2. 

számú melléklete alapján számított 

a) tanulmányi eredménye, 

b) tanulmányi versenyen elért eredménye, 

c) kulturális-művészeti területen elért eredménye, 

d) sportversenyen elért eredménye 

e) közösségért végzett tevékenysége  

szerint adott tanévben a legjobb összesített eredményt érte el és magatartására legalább 

jó osztályzatot kapott. 

 

(9) Az ”Év legjobb tanulója” kitüntető cím annak a mezőkövesdi alap- vagy középfokú 

oktatási intézményben tanuló diáknak adományozható, aki általános iskolai felső tagozatos 

tanulmányait megkezdte, középiskolai tanulmányait még nem fejezte be és e rendelet 2. 

számú melléklete alapján számított  
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a) tanulmányi eredménye és 

b) tanulmányi versenyen elért eredménye  

szerint adott tanévben a legjobb helyezést érte el és magatartására legalább jó 

osztályzatot kapott. 

 

(10) Az ”Év ifjú művésze” kitüntető cím annak a mezőkövesdi alap- vagy középfokú oktatási 

intézményben tanuló, vagy Mezőkövesden működő civil szervezetben tagként tevékenykedő 

fiatalnak adományozható, aki általános iskolai felső tagozatos tanulmányait megkezdte, de 25. 

életévét még nem töltötte be és e rendelet 2. számú melléklete alapján számított kulturális-

művészeti területen elért eredménye szerint adott tanévben a legjobb helyezést érte el. 

 

(11) Az ”Év ifjú sportolója” kitüntető cím annak a mezőkövesdi alap- vagy középfokú 

oktatási intézményben tanuló, vagy Mezőkövesden működő sportegyesületben tagként 

tevékenykedő fiatalnak adományozható, aki általános iskolai felső tagozatos tanulmányait 

megkezdte, de 25. életévét még nem töltötte be és e rendelet 2. számú melléklete alapján 

számított sportversenyen elért  

a) egyéni, vagy  

b) csapat  

eredménye szerint adott tanévben a legjobb helyezést érte el. 

 

(12) A ”Városomért” kitüntető cím annak a mezőkövesdi alap- vagy középfokú oktatási 

intézményben tanuló, vagy Mezőkövesden működő civil szervezetben tagként tevékenykedő 

fiatalnak adományozható, aki általános iskolai felső tagozatos tanulmányait megkezdte, de 30. 

életévét még nem töltötte be és e rendelet 3. számú melléklete alapján számított közösségért 

végzett tevékenysége szerint adott tanévben a legjobb besorolást érte el.  

 

(13) Az „Év ifjú szakmunkása” kitüntető cím annak a mezőkövesdi középfokú oktatási 

intézményben tanuló fiatalnak adományozható, aki e rendelet 2. számú melléklete alapján 

számított szakmai versenyen elért eredménye szerint adott évben a legjobb helyezést érte el és 

magatartására legalább jó osztályzatot kapott. 

 

(14)
6
 A „Mezőkövesd Közbiztonságáért” kitüntető díj azon mezőkövesdi civil szervezet, 

vagy azon mezőkövesdi személynek adható, aki az előző évben, vagy hosszabb ideje 

eredményes munkát végez Mezőkövesd közbiztonságának megőrzése érdekében. A díj 

odaítéléséről a képviselő-testület évenként dönt. 
 

 

3.§ 
7
 

 

(1)A kitüntetéseket Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete adományozza.  

 

(2)  
8
A 1. § a)-g) és n) szerinti kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek  
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a) a képviselő-testület tagjai,  

b) a képviselő-testület bizottságai 

c) a jegyző 

d)az önkormányzati intézmények vezetői, 

e) társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, 

f) pénzügyi gazdasági szervezetek, szövetkezetek, 

g) a megyei kormányhivatal járási kirendeltségének vezetője. 

 

(3) Az 1.§ h)-m) szerinti kitüntetések adományozására e rendelet 2. és 3. számú mellékletében 

foglalt számítás eredményét figyelembe véve tehetnek javaslatot 

a) az önkormányzati intézmények vezetői, 

b) a társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok. 

 

(4)  A (2) bekezdés szerinti javaslatokat a javasolt személy vagy szervezet, csoport 

elismerésre okot adó tevékenységével indokolva kell megküldeni Mezőkövesd Város 

Polgármesterének: 

a.) az 1. § a), b) pontjai estében a tárgyév május 31-ig, 

b.) az 1. § c )- f) és h)-m) pontjai esetében a tárgyév április 30-ig, 

c.) az 1. § g) pontja esetében a tárgyév november 10-ig. 

d.) 
9
 az 1. § n) pontja esetében tárgyév július 31-ig 

 

(5) A kitüntetések odaítélését és átadását megelőző eljárást az Önkormányzat Képviselő-

testülete részére: 

a.) az 1. § a.), b.), f.)  pontjai esetében a Ügyrendi és Szociális Bizottság 

b.) ) az 1. § c.) -e.), g) n) pontja esetében az Egészségügyi, Oktatási és Civil 

Kapcsolatok Bizottsága 

 

a beérkezett javaslatok alapján rangsort készít és beterjeszti a képviselő-testület elé. Az 

előkészítő bizottság a javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki.  

 

(6) 
10

Mezőkövesd Város Díszpolgára”, valamint „Az Év Embere” kitüntető címből évente 

egy, „Mezőkövesd Városért” kitüntetésből évente kettő adományozható, de a képviselő-

testület ettől eltérhet. A „Mezőkövesd Közbiztonságáért” kitüntető díjból kétévente egy, az 

”Abkarovits Jenő”, a ”Dr. Papp Zoltán”, a ”Dr. Szűcs Géza”, valamint ”Mezőkövesd Város 

Közszolgálati Tisztviselője” kitüntető díjból évente egy adományozható. Az „Év diákja”, az 

”Év legjobb tanulója”, ”Év ifjú művésze”, ”Év ifjú sportolója”a ”Városomért”, 

kitüntetésekből évente egy adományozható, azzal, hogy az ”Év ifjú sportolója” cím csapat és 

egyéni kategóriában is adható. 

 

 

(7) Az 1. §. h.) - m.) pontjában foglalt kitüntetések egy személy számára egy alkalommal 

adományozható azzal, hogy a kitüntetett adott évben csak egy címet kaphat. 

  

 
                                                           
9
 Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V.31.)  önkormányzati 

rendeletével. Hatályos: 2012. június 01-től. 

 
10

 Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V.31.)  önkormányzati 

rendeletével. Hatályos: 2012. június 01-től. 

 

 



4. § 
11

 

 

A kitüntetéseket Mezőkövesd Város Polgármestere a kitüntetetteknek: 

a.) az 1. § a), b) pontokban megjelöltek részére az augusztus 20-ai városi 

ünnepség keretében 

b.) az 1. § c), d.) pontokban megjelöltek részére a Városi Pedagógus Nap 

keretében (június hónap első szombatja) 

c.) az 1. § e) pontban megjelölt részére a Városi Semmelweis Napon (július 1.) 

d.) az 1. § f)- m) pontban megjelölt részére a Város Napján (június utolsó 

szombatja) 

e.) az 1. § g) pontban megjelölt részére december 31-én évértékelő ünnepség 

keretében ünnepélyes keretek között adja át.  

f) 
12

Az 1. § (n) pontban megjelölt részére minden második évben, az október 

23-án, a városi rendezvényen ünnepélyes keretek között 

 

 

5. § 

 

(1)”Mezőkövesd Város Díszpolgára” kitüntető címmel  

a.) díszoklevél  

b.) a mellékletben leírt emléktárgy 

c.) a város díszpolgára jogosult a címet viselni, azt neve mellett feltüntetni 

d.) a város díszpolgára részére meg kell küldeni a képviselő-testület üléseinek 

meghívóját, valamint a Mezőkövesdi Újságot, valamint a Matyóföld Periodika 

című önkormányzati kiadványt 

e.) a város díszpolgára díjmentesen látogathatja az önkormányzati, közművelődési és 

sportlétesítményeket 

f.) a város díszpolgára – a képviselő-testület meghívása alapján – a testületet 

képviselő delegációkban is részt vehet 

g.) az elhunyt díszpolgárt Mezőkövesd város saját halottjának tekinti és részére 

ingyenes sírhelyet biztosít a városi köztemetőben 

 

(2)”Mezőkövesd Városért” kitüntetés címmel díszoklevél és a mellékletben leírt emlékplakett 

kerül átadásra.  

 

(3)”Abkarovits Jenő”, a „Dr. Papp Zoltán” és a „Dr. Szűcs Géza” kitüntető díjjal, díjanként 

díszoklevél, a mellékletben leírt emlékplakett, valamint a mindenkori minimálbér nettó 

összegének megfelelő pénzjutalom kerül átadásra. 

 

(4) 
13

”Mezőkövesd Város Közszolgálati Tisztviselője” kitüntető díjjal díszoklevél és az 1. sz. 

mellékletben leírt emléktárgy, valamint a mindenkori minimálbér nettó összegének megfelelő 

pénzjutalom kerül átadásra. 
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(5)”Az Év Embere” kitüntető díjjal díszoklevél és a mellékletben leírt emléktárgy kerül 

átadásra. 

 

(6) 
14

 Az „Év diákja” kitüntető címmel díszoklevél és e rendelet 1. számú függelékében 

meghatározott értékű könyvutalvány kerül átadásra, továbbá az „Év diákja” a díj átadásától 

számított egy éven át díjmentesen látogathatja az önkormányzati, közművelődési és 

sportlétesítményeket és azok rendezvényeit. 

 

(7) 
15

 Az „Év legjobb tanulója”, az ”Év ifjú művésze”, az ”Év ifjú sportolója” a 

”Városomért”, az „Év ifjú szakmunkása” kitüntető díjjal díszoklevél és az 1. számú 

függelékben meghatározott értékű ajándékutalvány kerül átadásra. 

 

(8)
16

 A „Mezőkövesd Közbiztonságáért” kitüntető díjjal díszoklevél és az 1. számú 

mellékletben meghatározott dísztárgy kerül átadásra.” 

 

 

 

6. §
17

 

 

A Képviselő-testület a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény esetén jelen rendelet 1-5.§-

ban foglaltaktól eltérően is dönthet a címadományozás rendjéről.   

 

 

7.§ 

 

Ha a kitüntetett az elismerésre méltatlanná válik, az elismerést az adományozó visszavonja. A 

méltatlanná válás tényét a képviselő-testület határozatban állapítja meg. Érdemtelen a 

kitüntetés használatára különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen 

eltiltott.  

A kitüntetés és visszavonás tényét a Mezőkövesdi újságban kell közzétenni. 

 

7. § 

 

Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát 

vesztik a 16/1998. (IV.30.), a 17/1998. (IV.30.) és a 14/2003. (V.29.) ÖK számú rendeletek. 

 

 

 

 Dr. Létai Viktor s.k.      Tállai András s.k. 

  jegyző                polgármester 

 

                                                           
14

 Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (III.31.)  önkormányzati 

rendeletével. Hatályos: 2011. április 1-től. 
15

 Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (III.31.)  önkormányzati 

rendeletével. Hatályos: 2011. április 1-től. 
16

 Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (V.31.)  önkormányzati 

rendeletével. Hatályos: 2012. június 01-től 
17

 Módosítva: Mezőkövesd Város Önkormányzatának 9/2009. (III.25.) ÖK számú rendeletével. Hatályos: 2009. 

március 25-től. 



Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

  Molnár Mária s.k.       Nyeste János s.k. 
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1. számú MELLÉKLET 
 

„Mezőkövesd Város Díszpolgára” részére 
adományozható emléktárgy 

 

 

Hollóházán készült kobaldkék színű, arany girland díszítésű, antik porcelán váza. Az egyik 

oldal közepébe Mezőkövesd város színes címere és alá fekete színben „Mezőkövesd Város 

Díszpolgára” felirat van feltüntetve. 

 

„Mezőkövesd Városért” emlékplakett 
 

A kitüntetés bullapecsét mintára bronzból öntött érem, melynek egyik oldalán Mezőkövesd 

város 42 mm széles és 44 mm magas címere domborodik egy 60 mm átmérőjű körgyűrűbe 

foglalva. A plakett másik oldalára nyomtatott betűvel a „Mezőkövesd Városért” felirat van 

vésve. 

 
„Abkarovits Jenő” emlékplakett 

 

 

A kitüntetés kör alakú, sárga rézből öntött érem, melynek egyik oldalán Abkarovits Jenő 

arcképe domborodik Abkarovits Jenő díj felirattal, a  másik oldalán nyomtatott betűvel  

Mezőkövesd Város Önkormányzata felirat és a város címere 50 x 30 mm-es címere, alatta 

„szűcsös” matyó minta domborodik. 

 

„Dr. Szűcs Géza” emlékplakett 
 

 

A kitüntetés kör alakú, sárga rézből öntött érem, melynek egyik oldalán Dr. Szűcs Géza 

arcképe domborodik Dr. Szűcs Géza díj felirattal, a  másik oldalán nyomtatott betűvel  

Mezőkövesd Város Önkormányzata felirat és a város címere 50 x 30 mm-es címere, alatta 

„szűcsös” matyó minta domborodik. 

 

„Dr. Papp Zoltán” emlékplakett 
 

 

A kitüntetés kör alakú, sárga rézből öntött érem, melynek egyik oldalán Dr. Papp Zoltán 

arcképe domborodik Dr. Papp Zoltán díj felirattal, a  másik oldalán nyomtatott betűvel  

Mezőkövesd Város Önkormányzata felirat és a város címere 50 x 30 mm-es címere, alatta 

„szűcsös” matyó minta domborodik. 

 

„Mezőkövesd Város Közszolgálati Tisztviselője” 18 
részére adományozható emléktárgy 
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Arany karikagyűrű külső részére gravírozott „Mezőkövesd Város Köztisztviselője” felirat, 

belső részére az adományozás éve kerül feltüntetésre. 

 

 
„Az Év Embere” 

részére adományozható emléktárgy 

 

 

Matyó motívumokkal, Mezőkövesd Város címerével díszített, a kitüntetett nevét, az „Év 

embere”, valamint az évszám feliratot tartalmazó, mezőkövesdi kézműves által készített 

ólomkristály váza.  

 

„Mezőkövesd Közbiztonságáért”
19

 

díszjelvény 

 

Nemes-ötvözetből készült emlékplakett, amelyen Mezőkövesd Város címere és a 

„Mezőkövesd Közbiztonságáért” felirat látható.   

 

 

 

2. melléklet Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő testülete 41/2004. (X.28.) Önkormányzati 
rendeletéhez 

Számítási tábla az 1. § h)-k), m) szerint adományozható kitüntetésekhez 

Sorszám A verseny szintje  versenyen elért helyezés adható pontszám 

  A B C 

1 Iskolai     

2   részvétel 5 

3   1. 15 

4   2. 13 

5   3. 11 

6 Városi/civil szervezet által hirdetett 
    

7   részvétel 10 

8   1. 25 

9   2. 23 

10   3. 21 

11 
Megyei, területi, nem felmenő rendszerű 

országos     

12   részvétel 20 

13   1.,2.,3.  40 

14   4.,5.,6. 30 

15 Országos      

16   részvétel 50 

17   1.,2.,3. 120 
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18   4.,5.,6. 100 

19   7.,8.,10. 80 

20 Nemzetközi felmenő rendszerű     

21   részvétel 100 

22   1.,2.,3. 200 

23   4.,5.,6.,7.,8.,9.,10. 150 

 

 

3. melléklet Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő testülete 41/2004. (X.28.) Önkormányzati 

rendeletéhez 

Számítási tábla az 1. § l) szerint adományozható kitüntetésekhez 

Sorszám Közösségi munka megnevezése adható pontszám 

  A B 

1 
Iskolai vagy közösségi/városi rendezvények szervezésében, lebonyolításában 

való rendszeres részvétel 
15 pont 

2 Iskolai DÖK tevékenység 0-30 pont* 

3 Osztályban végzett rendszeres közösségi munka 0-20 pont* 

4 Tömegsport/túra részvétel 10 pont 

5 helyi civil szervezetben való aktív részvétel 20 pont 

6 helyi öntevékeny csoportban tagság (pl. tánc, v. egyéb zenei csoport, együttes) 
15 pont 

7 *megjegyzés: a DÖK segítő tanár, vagy az osztályfőnök által megajánlott 

pontszám   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú függelék 



 

 

 

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő testülete 41/2004. (X.28.) 

Önkormányzati rendeletéhez 

 

 

2. Az „Év diákja” elismerő cím díjazottja  25.000.- Ft értékű könyvutalvány-

jutalomban részesül.  

 

3. Az „Év legjobb tanulója” elismerő cím díjazottja 15.000.- Ft értékű 

könyvutalvány-jutalomban részesül.  

 

4. Az „Év ifjú művésze ” elismerő cím díjazottja 15.000.- Ft értékű könyvutalvány-

jutalomban részesül.  

 

5. Az „Év ifjú sportolója” elismerő cím egyéni díjazottja 15.000.- Ft értékű sport célú 

vásárlási utalvány-jutalomban részesül.  

 

6. Az „Év ifjú sportolója” elismerő cím „csapat”- kategória díjazottjai 15.000.- Ft 

értékű sport célú vásárlási utalvány-jutalomban részesülnek.  

 

7. Az „Városomért” elismerő cím díjazottja 15.000.- Ft értékű könyvutalvány-

jutalomban részesül.  

 

8. Az „Év ifjú szakmunkása” elismerő cím díjazottja 15.000.- Ft értékű 

könyvutalvány-jutalomban részesül.  

 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


