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Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelete1 

kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről 
 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a Magyarország 
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. 
törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 
I. Fejezet 

Általános rendelkezések 
1. § 

 
(1) Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő kitüntető díjakat alapítja: 

a) Ócsa Kiváló Nevelője Kitüntető Díj, 
b) Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díj, 
c) Az Év „Halászy Diákja” Díj, 
d) Az Év „Bolyai Diákja” Díj, 
e) Ócsa Kultúrájáért Díj, 
f) Az Év Vállalkozója Díj, 
g) „PRO URBE Ócsa” Díj. 

(2) 2 A kitüntető díj üvegből készült gravírozott emlékplakett, amely tartalmazza Ócsa város 
címerét, a díj megnevezését és az aktuális évszámot. 

(3) Az emlékplakettet3 díszes tokban kell elhelyezni, amely mellé a kitüntetett oklevelet kap.  
(4) Az oklevél tartalmazza:  

a) az adományozó szervezet megnevezését,  
b) a kitüntetett nevét,  
c) az adományozás keltét és jogcímét,  
d) a polgármester aláírását, valamint 
e) a polgármesteri pecsét lenyomatát. 

 
II. Fejezet 

Az egyes kitüntető díjakra vonatkozó részletszabályok 
 

1. Ócsa Kiváló Nevelője Kitüntető Díj 
2. § 

 
„Ócsa Kiváló Nevelője Kitüntető Díj” adományozható az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos 
Központi Óvoda és Manóvár Bölcsődében, valamint a Hajnalcsillag Baptista Óvodában 
legalább 10 éve közalkalmazotti vagy munkaviszonyban álló személy részére, aki a nevelő 
munkában, a tehetséggondozás területén kiemelkedő eredményt ért el, továbbá magas fokú 
pedagógiai és szakmai felkészültséggel rendelkezik.  

 
2. Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díj 

3. § 
 

                                                 
1 Egységes szerkezetben a 12/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelettel. 
2 Módosult a 12/2018. (VI. 28.) Önkormányzati rendelet 1. §-a alapján. 
3 Módosult a 12/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a alapján. 
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„Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díj” adományozható az Ócsai Halászy Károly Általános 
Iskolában vagy az Ócsai Bolyai János Gimnáziumban legalább 10 éve közalkalmazotti vagy 
munkaviszonyban álló személy részére, aki a nevelő munkában, a tehetséggondozás területén 
kiemelkedő eredményt ért el, továbbá magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültséggel 
rendelkezik.  

 
3. Az Év „Halászy Diákja” Díj 

4. § 
 

Az Év „Halászy Diákja” Díj adományozható olyan komplex teljesítményt nyújtó Ócsai Halászy 
Károly Általános Iskolában tanulói jogviszonyban álló diáknak, aki kiemelkedő verseny-
eredményekkel, kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkezik, továbbá az iskolai és a városi 
közösségi életben aktívan részt vállal. 

 
4. Az Év „Bolyai Diákja” Díj 

5. § 
 

Az Év „Bolyai Diákja” Díj adományozható olyan komplex teljesítményt nyújtó Ócsai Bolyai 
János Gimnáziumban tanulói jogviszonyban álló diáknak, aki kiemelkedő verseny-eredményekkel, 
kiváló tanulmányi eredménnyel rendelkezik, továbbá az iskolai és a városi közösségi életben 
aktívan részt vállal. 

 
5. Ócsa Kultúrájáért Díj 

6. § 
 

(1) „Ócsa Kultúrájáért Díj” adományozható annak a természetes személynek, társadalmi 
szervezetnek, egyesületnek, együttesnek, aki, vagy amely a kultúra, a közművelődés területén 
tevékenységükkel kiemelkedő eredményt ért el, magatartásával példaként állítható a város 
lakossága elé.  
(2) A díjazás szempontjai:  

a) művészeti csoportok, amatőr együttesek vezetése több éven keresztül,  
b) oktatási intézményekben kifejtett magas színvonalú kulturális tevékenység (szakkörök, 

csoportok vezetése, rendszeres bemutatkozás, fellépés a községi rendezvényeken),  
c) történelmi évfordulókhoz kapcsolódó programsorozat színvonalas kidolgozása, 

megszervezése, lebonyolítása,  
d) nemzeti és társadalmi ünnepeink méltó megünneplése érdekében kifejtett tevékenység,  
e) az Ócsai Kulturális Napok szervezésében, a programokra való felkészítésben több éven 

keresztül kifejtett aktív tevékenység,  
f) az Ócsai Kulturális Napok, vagy egyéb rendezvények során bemutatott magas színvonalú 

produkció, valamint művészi színvonalú képzőművészeti alkotások kiállításokon történő 
rendszeres bemutatása,  

g) a város néphagyományának, szokásainak felelevenítése, őrzése, a népi kultúra tárgyi 
emlékeinek gyűjtése, bemutatása,  

h) jelentős nemzeti sorsfordulóink és azok hőseinek emléket állító munkáért. 
 

6. Az Év Vállalkozója Díj 
7. § 

 
„Az Év Vállalkozója Díj” annak az ócsai vállalkozónak adományozható:  

a) aki kiemelkedő eredményt ért el és mutatott fel közérdeket védő tevékenysége során, 
(természet- és környezetvédelem érdekében tett intézkedés),  
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b) példaértékű tevékenységet folytat a „szociális háló” és esélyegyenlőség helyreállítása, 
valamint új munkahely teremtése területén,  

c) aktívan részt vesz a befektetési lehetőségek feltárásában és megvalósításában, közösségi 
rendezvények, önkormányzati beruházások, fejlesztések támogatásában. 

 
7. „PRO URBE Ócsa” Kitüntető Díj 

8. § 
 
„PRO URBE Ócsa” Kitüntető Díj adományozható azoknak a személyeknek, csoportoknak, 
társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, 
társadalmi, szociális, kulturális, gazdasági életének bármely ágazatában kiemelkedően hasznos 
munkát végeztek vagy végeznek, és ennek révén Ócsa város értékeit növelő, maradandó 
eredményt értek el és tevékenységük a város érdekét, fejlődését, jólétét szolgálja vagy szolgálta. 
 

III.Fejezet 
A kitüntető díjak adományozásának rendje, visszavonása és a vonatkozó eljárási 

szabályok 
 

8. A javaslattétel rendje 
9. § 

 
(1) 4A 2-5.§-ban foglalt kitüntető díjak adományozására javaslatot tehetnek az adott nevelési-

oktatási intézmény vezetői, az adott tantestület véleményét kikérve, annak figyelembe 
vételével. 

(2) Az 6-8. §-ban foglalt kitüntető díjak adományozására javaslatot tehet: 
a) a Polgármester, 
b) a Képviselő-testület Bizottságai, 
c) települési képviselő, 
d) a Jegyző, 
e) bármely Ócsa településen állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

természetes személy,  
f) bejegyzett társadalmi szervezet,  
g) bármely Ócsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet.  

(3) A javaslatokat írásban benyújtott, indokolással ellátott e rendelet 1. számú mellékletében 
meghatározott nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani Ócsa Város Jegyzőjéhez: 

a) Ócsa Kiváló Nevelője Kitüntető Díj, Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díj, Az Év 
„Halászy Diákja” Díj, valamint Az Év „Bolyai Diákja” Díj tekintetében tárgyév március 
31. napjáig,  

b) 5Ócsa Kultúrájáért Díj, az Év Vállalkozója Díj tekintetében október 31. napjáig, 
c) 6a „PRO URBE ÓCSA” Díj tekintetében július 15. napjáig. 

(4) A javaslatnak tartalmaznia kell – többek között – a kitüntetésre javasolt személy személyes 
adatait (név, születési idő, lakcím, munkahely, beosztás), valamint a javaslat részletes 
indokolását.  

(5) Valamennyi kitüntető díjra vonatkozóan a javaslattételre jogosult díjanként csak egy 
személyre (közösségre) tehet javaslatot.  

(6) A kitüntető díj egyaránt adományozható magyar és külföldi állampolgárnak, közösségnek 
egyaránt.  

                                                 
4 Módosult a 12/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján. 
5 Módosult a 12/2018. (VI: 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján. 
6 Kiegészült a 12/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a alapján. 
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(7) Az Év Diákja Díj kivételével valamennyi kitüntető díj esetében posztumusz kitüntető díj is 
adományozható. A posztumusz díjjal emlékplakett és oklevél kerül átadásra a kitüntetett 
közeli hozzátartozójának. 

 
9. Eljárási szabályok 

10. § 
 
(1) A beérkezett javaslatokat  

a) a 2-6. §-ban foglalt kitüntető díjak vonatkozásában az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság, 

b) a 7-8. §-ban foglalt kitüntető díjak vonatkozásában a Gazdasági Bizottság megvizsgálja és 
megállapítja, hogy a jelölés módja és tartalma, a jelölt személye és tevékenysége megfelel-
e e rendelet feltételeinek. 

(2) Az indokolás nélküli, hiányos, valamint a nem írásban tett javaslatokat az (1) bekezdésben 
foglalt bizottságok nem veszik figyelembe. A határidő letelte után érkező javaslatok csak a 
következő évben vehetők figyelembe, amennyiben a javaslattevő javaslattételi szándékát 
írásban ismételten – határidőn belül – megerősíti.  

(3) A beérkezett javaslatok alapján az (1) bekezdésben meghatározott bizottságok felterjesztést 
(határozati javaslatot) készítenek a képviselő-testület számára. 

(4) A határozati javaslatnak tartalmaznia kell:  
a) sorrendiséget a javasolt és felterjesztett személyek között, valamint 
b) indokolást.  

(5) A Képviselő-testület  
a) a 2-5. §-ban foglalt kitüntető díjak vonatkozásában április 30. napjáig, 
b) 7a 6-7. §-ban foglalt kitüntető díjak vonatkozásában november 30. napjáig, 
c) 8a 8. §-ban foglalt kitüntető díj vonatkozásában július 31. napjáig zárt ülésen minősített 

többséggel, határozattal dönt. 
(6) A határidő lejárta után beérkezett javaslatot nem lehet figyelembe venni.  
(7) A díjak megosztottan történő kiadására nincs mód. Valamennyi díj tekintetében évente 

kizárólag egy-egy díj adományozható. 
 

10. Az adományozás rendje 
11. § 

 
(1) Ócsa Kiváló Nevelője Kitüntető Díjat, valamint Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díjat 

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a Polgármester ünnepélyes 
keretek között a pedagógusnap keretében szervezett városi rendezvényen adományozza a 
jogosult személyek részére. 

(2) 9Az Év „Halászy Diákja” Díjat Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében 
a Polgármester ünnepélyes keretek között az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola ballagási 
vagy évzáró rendezvényén adományozza a jogosult diák részére. 

(3) 10Az Év „Bolyai Diákja” Díjat Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a 
Polgármester ünnepélyes keretek között az Ócsai Bolyai János Gimnázium ballagási vagy 
évzáró rendezvényén adományozza a jogosult diák részére. 

(4) 11Az Ócsa Kultúrájáért Díjat Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a 
Polgármester ünnepélyes keretek között a Magyar Kultúra Napja keretében megrendezésre 
kerülő városi rendezvényen adományozza a jogosult személy/szervezet részére. 

                                                 
7 Módosult a 12/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 6. §-a alapján. 
8 Kiegészült a 12/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 7. §-a alapján. 
9 Módosult a 12/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 8. §-a alapján. 
10 Módosult a 12/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján. 
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(4a)12A „PRO URBE Ócsa” Díjat Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a 
Polgármester ünnepélyes keretek között az Államalapítás ünnepe keretében megrendezésre 
kerülő városi rendezvényen adományozza a jogosult személy/szervezet részére. 

(5) Az Év Vállalkozója Díjat Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében a 
Polgármester ünnepélyes keretek között a vállalkozók napja keretében megrendezésre kerülő 
városi rendezvényen adományozza a jogosult vállalkozó/gazdálkodó szervezet részére.  

(6) Az adományozást igazoló okiratot (oklevél) a Polgármester írja alá és ünnepélyes keretek 
között adja át. 

 
11. A díjakkal kapcsolatos adminisztrációs feldatok 

12.§ 
 
(1) A kitüntető díjak adományozásával járó költségek fedezetét Ócsa Város Önkormányzatának a 
mindenkori tárgyévi költségvetésében kell biztosítania.  
(2) A kitüntető díjak adományozásával, visszavonásával kapcsolatos előkészítő, szervező, 
nyilvántartó, pénzügyi és közzétételi feladatokat a jegyző látja el.  
 

13.§ 
 
(1) A kitüntető díjak adományozásáról szóló határozat egy példányát az Ócsai Polgármesteri 
Hivatal Irattára őrzi.  
(2) A díszpolgári cím adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet. 
 

12. A kitüntető díj visszavonása 
 

14. § 
 

(1) A kitüntető díjat vissza kell vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. 
(2) A visszavonást a javaslattételre jogosult kezdeményezheti az adományozás rendjének 

megfelelő eljárási rend szerint. 
(3) A visszavonásról a 9. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti önkormányzati bizottságok javaslatát 

figyelembe véve a Képviselő-testület dönt.  
 

IV. Fejezet 
Záró rendelkezések 

15. § 
 

(1) Jelen rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba, amelynek rendelkezéseit már a 2018. évben 
kiosztásra kerülő kitüntető díjak vonatkozásában is alkalmazni kell. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az egyes kitüntető díjak alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló 2/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet. 

 
 
 
 Bukodi Károly dr. Molnár Csaba 
 polgármester jegyző 

 
 
 

                                                                                                                                                         
11 Módosult a 12/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján. 
12 Kiegészült a 12/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 11. §-a alapján. 
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Kihirdetve: 2018. március 1. napján 
 
 
 
 dr. Molnár Csaba 
 jegyző 
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1. melléklet a 4/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelethez 
 

JAVASLATTÉTEL KITÜNTETŐ DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA 

 
______________________________________________________ (javaslattevő neve), mint 

_____________________________________ (javaslattételre jogosító körülmény megjelölése) 

ezúton javaslom 

_______________________________________________-t (javasolt személy/szervezet neve)  

__________________________________________ (javasolt személy születési helye és 

ideje/szervezet adószáma, egyéb nyilvántartási azonosítószáma) 

______________________________________________________ (javasolt személy 

lakcíme/szervezet székhelye) 

________________________________________ (javasolt természetes személy esetén 

munkahelye és beosztása) 

az alább jelölt kitüntető díjra: 

▢ Ócsa Kiváló Nevelője Kitüntető Díj 

▢ Ócsa Kiváló Pedagógusa Kitüntető Díj 

▢ Az Év „Halászy Diákja” Díj 

▢ Az Év „Bolyai Diákja” Díj 

▢ Ócsa Kultúrájáért Díj 

▢ Év Vállalkozója Díj 

▢ „PRO URBE Ócsa” Díj 

Nevezett személy a kitüntető díjra vonatkozó feltételeknek megfelel, kitüntetésre érdemes az 

alábbi tények alapján: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Ócsa,………………….  ____________________ 

Javaslattevő aláírása  


