
Vác Város Önkormányzat 
63/2013. (XII.13.) számú rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 

(egységes szerkezetben) 
 

Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 42. § 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország 
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. 
törvény 23. § (1) bekezdés a) pontjában és 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések  

 

1.§ (1) Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közügyek terén nyújtott 
kiemelkedő teljesítmény, valamint a város életében meghatározó életmű és kimagasló szakmai 
munka elismerésére kitüntetéseket alapít.  
 
(2)1 A javaslatokat összegyűjtés után Vác város Önkormányzat szakbizottságai véleményezik a 
jelen rendeletben és a Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2012. (III.22.) sz. önkormányzati rendeletben szabályozottak alapján. 
Ezen rendelkezés alól kivételt képez a Polgármester Díja elnevezésű kitüntetés. 
A polgármesterhez vagy a bizottság/okhoz benyújtott kitüntetési javaslatoknak tartalmaznia kell a 
kitüntetésre javasolt személy legfontosabb adatait, életútjának, munkásságának, a teljesítményének 
ismertetését, valamint a kitüntetés megjelenését és annak részletes indoklását.  
 
(3) Rendkívül indokolt esetben a polgármester a városi kitüntetések adományozására bizottsági 
véleményezés nélkül is jogosult javaslatot tenni és a Képviselő-testület elé beterjeszteni. 
 
2.§ (1)2 A kitüntetések adományozásáról a Képviselő-testület határoz. 
 
(2) A kitüntetések elhalálozások után is adományozhatók /Post mortem/. 
  
(3) A kitüntetettek nevét, fényképét, rövid életrajzát és az adományozó határozat másolatát díszes 
almanachban kell megörökíteni. 
 
(4) A Vác Város Díszpolgára és a Pro Urbe kitüntetések esetében kitüntetettek nevét, fényképét, 
rövid életrajzát és az adományozó határozat másolatát meg kell küldeni a Vác Város Levéltárának 
és a Tragor Ignác Múzeumnak. 
 
3.§3 (1) A Képviselő-testület által alapított kitüntetések a következők:  
 
  a) Vác Város Díszpolgára oklevél  
  b) Pro Urbe kitüntetés 
  c) Polgármester Díja 
  d) „Váci Katedra” kitüntető cím 
  e) Vác Város Művelődéséért kitüntető cím 
  f) Vác Város Művészeti díja    
  g) Vác Város Egészségügyéért kitüntető cím  
  h) Vác Város Szociális munkáért kitüntető cím  
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  i) A Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért 
  j) Vác Város Közszolgálatáért kitüntető cím  
  k) Vác Város oktatását segítő munkáért kitüntető cím 
  l) Vác Város közművelődését segítő munkáért kitüntető cím 
  m) Vác Város Tehetséggondozásáért kitüntető cím  
  n) Vác Város Kiváló Diákja kitüntető cím  
  o)4 Vác Város Sportjáért kitüntető cím 
 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt kitüntetések a)-c) pontjai elismerő címként, a d)-o) pontjai pedig 
ágazati kitüntetésként kerülnek feltüntetésre."  
 
3/A.§5 A jelen rendeletben szabályozott kitüntetésekre való javaslattétel lehetősége a javaslattételi 
határidőt legkésőbb egy hónappal megelőzően Vác Város hivatalos lapjában, valamint Vác Város 
hivatalos honlapján meghirdetésre kerül. 
 

 
II. Fejezet 

Elismerő címek  
 

Vác Város Díszpolgára Oklevél 
 
4. § (1)  Vác Városa érdekében, hosszú időszak alatt kimagasló társadalmi, gazdasági, közösségi, 
kulturális, egyéb tevékenysége, vagy az egész életpályája során a város hírnevét öregbítő és 
történelmileg is maradandót alkotó személy részére „Vác Város Díszpolgára” kitüntető cím 
(továbbiakban: díszpolgári cím) és az ezt tanúsító  díszoklevél adományozható. 
 
(2) E kitüntetést Vácról elszármazó, külföldön élő, illetve a rendelet hatályba lépését  követően 
elhalálozott személy is megkaphatja. 
 
5. § (1) A díszpolgári cím és díszoklevél adományozását a javasolt személy megnevezésével, 
tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával, a Képviselő-testület tagja, 
továbbá Vác Város polgára kezdeményezheti, valamint Vác Város Nemzetiségi 
Önkormányzatainak elnökei. A javaslatokat minden év június 15-ig lehet benyújtani a 
polgármesternek címezve. 
 
(2) A beérkezett javaslatokat a polgármester terjeszti elő a képviselő-testület ülésén. 
 
(3) A képviselő testület évente egy díszpolgári címet és díszoklevelet adományoz. 
 
(4) A kitüntetések átadása augusztus 20-án a városi ünnepségen a város lakosságának 
nyilvánossága előtt ünnepélyesen történik. Ettől a Képviselő-testület rendkívüli okok miatt 
eltérhet. A kitüntetést a polgármester adja át.  
(5) A díszoklevéllel együtt jár egy 100 mm átmérőjű bronz emlékplakett; egyik oldalán a város 
címerével, a másik oldalán a barokk város látképével.  
Az emlékplakett címeres oldalán köriratban „Vác Város Díszpolgára” és az adományozás éve 
látható.   

Pro Urbe 
 

6.§ (1) A Pro Urbe kitüntetés annak adományozható, aki Vác Város érdekében maradandó, 
kiemelkedő, jelentős tevékenységet folytatott tudományos, kulturális, sport területen. Továbbá 
adományozható önfeláldozó és lelkiismeretes munka, életmű elismeréseként is.  
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(2) Kitüntetésből egyéni és közösségi is adható. 
 
(3)6 Kitüntetésre javaslatot tehet a Képviselő-testület tagja, a város szakmai, érdekvédelmi és 
politikai szervezete, egyházi szervezet, valamint Vác Város polgára, Vác Város Nemzetiségi 
Önkormányzatainak elnökei, továbbá civil szervezet is döntéshozó szervének többségi döntéssel 
meghozott javaslatával.  A javaslatot a javasolt személy vagy közösség megnevezésével, 
tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indokolásával minden év június 15-ig lehet 
benyújtani a polgármesternek címezve. 
 

(4) A beérkezett javaslatokat a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. 
 
(5) A kitüntetett részére a Képviselő-testület díszoklevelet és emlékplakettet adományoz.  
 
(6) A díszoklevélhez tarozik egy latin szövegű, 100 mm átmérőjű bronz emlékplakett; egyik 
oldalán Migazzi Kristóf püspök arcképével, a másik oldalán „PRO URBE VACIENSI” és az 
adományozás éve.  
 
(7) A kitüntetések átadása augusztus 20-án a városi ünnepségen a város lakosságának 
nyilvánossága előtt ünnepélyesen történik. Ettől a Képviselő-testület rendkívüli okok miatt 
eltérhet. A kitüntetést a polgármester adja át.  

 
Polgármester Díja 

 
7.§ (1) A polgármester díját a polgármester adományozza azon személynek, közösségnek, aki 
szakterületén tevékenységéhez kapcsolódóan a város gazdasági fejlődését előmozdította, 
hozzájárult a város szellemi, anyagi gyarapodásához illetve munkájuk, életük példaként állítható a 
város közössége elé. 
 
(2) A díj egy 100 mm átmérőjű bronz emlékplakett, az egyik oldala Vác város látképét a másik 
oldala a város címerét illetve a polgármester díja feliratot tartalmazza. A kitüntetéshez emléklap 
jár, amely tartalmazza a kitüntetett nevét, az adományozás évszámát, és hogy milyen 
tevékenységért ítélte oda a polgármester. 
 
(3) A polgármester évente legfeljebb 3 személynek ítélheti meg a polgármester díját. A díjat egy 
személy többször is kaphatja leghamarabb 5 év után. A díjat a polgármester adja át a decemberi 
karácsonyi ünnepségen.  
 
(4) A díj odaítéléséről a polgármester dönt. 
 
(5) A kitüntetés átvételekor a díjazott beírja magát a város emlékkönyvébe. 

 
III. Fejezet 

Az ágazati kitüntetések  
 

„Váci Katedra” kitüntető cím  
 
8.§7 (1) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városban tartósan végzett kiemelkedő 
pedagógiai munka elismerésére „Váci Katedra” kitüntető címet alapít. 
 
(2) A rendelet hatálya kiterjed a város közigazgatási területén működő valamennyi nevelési 
oktatási intézményre, azok pedagógiai alapfeladatait ellátókra. A kitüntetésben évente 5 fő 
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részesül, melyek közül 2-2 főt a Váci Tankerületi Központ és a Váci Szakképzési Centrum 
jelöltjei, 1 főt a Képviselő-testület tagjainak jelöltjei közül választ a Képviselő-testület. 
 
(3) A „Váci Katedra” kitüntetés: kör alakú, 100 mm átmérőjű bronz emlékplakett. Egyik oldalán a 
város címere köriratban „Váci Katedra”, a másik oldalán a kitüntetett neve és az adományozás 
éve látható. 
 
(4) A kitüntetés adományozója Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A díj a májusi 
Képviselő-testületi ülést követő Pedagógusnapon kerül átadásra. 
 
(5) A kitüntetés adományozására javaslatot tehet a Váci Tankerületi Központ, a Váci Szakképzési 
Centrum, valamint a Képviselő-testület tagjai.  
A javaslatokat minden év április 15. napjáig lehet benyújtani a Művelődési - Oktatási Ifjúsági és 
Sport Bizottság elnökének. 
  
(6) A javaslatokat a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság véleményezi és előterjesztést 
készít a Képviselő-testületnek. 
 
(7) A személyi kitüntetéshez jutalom jár, melynek összege a mindenkori minimálbér ötszöröse. 
Költségviselői a Váci Tankerületi Központ, a Váci Szakképzési Centrum és Vác Város 
Önkormányzat. 
 

„Vác Város Művelődéséért” kitüntető cím 
 

9.§ (1) A ,,Vác Város Művelődéért” kitüntető cím a városban tartósan végzett kiemelkedő 
közművelődési és közgyűjteményi munka elismeréseként adható. A kitüntetést évente egy 
természetes személy vagy egy közösség kaphatja, mely természetes személy esetén megosztva is 
adható. 
 
(2) A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén működő közgyűjteményi és 
közművelődési intézménynek, az intézmények alapfeladatait ellátó közalkalmazottaknak, a 
városban működő művelődési közösségeknek és tagjainak. 
 
(3) A kitüntető címmel bronz emlékplakett jár, mely kör alakú és 100 mm átmérőjű, az egyik 
oldalán egy művészien megformált női arc, köriratban ,,Vác Város Művelődéséért”, a másik 
oldalon a város címere, alatta a kitüntetett neve és az adományozás évszáma látható. 
 
(4) A kitüntetés adományozója Vác Város Képviselő-testülete. A díjat a polgármester adja át a 
Magyar Kultúra Napján rendezett városi ünnepségen. 
 
(5) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes indokolással a közművelődési és 
közgyűjteményi intézmények vezetői; a városban működő kulturális társadalmi szervezetek, 
egyesületek; intézményi, munkahelyi kollektívák és Vác város polgárai, továbbá művelődési 
tevékenységet folytató gazdasági társaságok lépviseletre jogosult tagjai valamint a szakmai 
felügyeletek vezetői. 
 
(6) A javaslatokat a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság elnökének lehet benyújtani az 
adományozás évét megelőző év november 20. napjáig.      
 
(7) A javaslatokat a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság véleményezi, és előterjesztést 
készít a Képviselő- testületnek. 



 5 

 
(8) A személyi és közösségi kitüntetéshez jutalom adható, melynek mértékére a Művelődési 
Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság tesz javaslatot az éves költségvetés ismeretében és 
előterjesztést készít a Képviselő- testületnek. 
 

„Vác Város Művészeti díja” 
 

10.§ (1) Vác Város Képviselő-testülete a városban tartósan végzett kiemelkedő alkotó művészeti 
munka elismerésére Vác Város Művészeti díja kitüntető címet alapít. A kitüntetést évente egy 
természetes személy vagy egy közösség kaphatja, mely természetes személy esetén megosztva is 
kiadható. 
 
(2) A kitüntető cím adományozható a város közigazgatási területén működő, alkotó 
művészeknek, a városban működő alkotó művészeti közösségeknek és tagjainak. 
 
(3) A kitüntető címmel bronz emlékplakett jár, mely kör alakú és 100 mm átmérőjű az egyik 
oldalán egy művészien megformált női arc, köriratban ,,Vác Város Művészeti” díja, a másik 
oldalon a kitüntetett neve és az adományozás évszáma látható. 
 
(4) A kitüntetés adományozója Vác Város Képviselő-testülete. A díjat a polgármester adja át a 
Magyar Kultúra Napján rendezett városi ünnepségen. 
 
(5) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes indokolással a városban működő 
kulturális társadalmi szervezetek, egyesületek; intézményi, munkahelyi kollektívák és Vác város 
polgárai továbbá művelődési tevékenységet folytató gazdasági társaságok lépviseletre jogosult 
tagjai valamint a szakmai felügyeletek vezetői. 
 
(6) A javaslatokat a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság elnökének lehet benyújtani az 
adományozás évét megelőző év november 20. napjáig. 
 
(7) A javaslatokat a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság véleményezi, és előterjesztést 
készít a Képviselő-testületnek. 
 
(8) A kitüntetéshez jutalom adható, melynek mértékére a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport 
Bizottság tesz javaslatot az éves költségvetés ismeretében és előterjesztést készít a Képviselő-
testületnek.  
 

„Vác Város Egészségügyéért” kitüntető cím  
 

11.§ (1) Vác Város képviselő testülete a városban tartósan végzett kiemelkedő egészségügyi 
munka elismerésére "Vác Város Egészségügyéért" kitüntető címet alapít. 
 
(2) A cím adományozható a város közigazgatási területén működő egészségügyi intézmények, 
vállalkozások és civil szervezetek dolgozóinak, önkénteseinek. 
 
(3) A kitüntető címmel bronz emlékplakett jár: a plakett 100 mm átmérőjű, egyik oldalán dr. 
Jávorszky Ödön művészien megformált arcképe és köriratban ,,Vác Város Egészségügyéért” 
felirat, a másik oldalon a város címere, alatta a kitüntetett neve és az adományozás évszáma van. 
 
(4) A kitüntetés adományozója Vác Város Képviselő-testülete. A díjat a polgármester adja át a 
Semmelweis napi ünnepségen. 
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(5) A kitüntetésre javaslatot tehetnek részletes indokolással az egészségügyi intézmények, 
vállalkozások és civil szervezetek vezetői, közösségei és Vác város polgárai. A javaslatokat minden 
évben április 30-ig lehet benyújtani az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének. 
 
(6) A javaslatokat az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményezi, és előterjesztést készít a 
Képviselő-testületnek. 
 

(7) A kitüntetést évente egy személy kaphatja. 
 
(8) A személyi kitüntetéshez pénzjutalom adható, melynek mértékére az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság tesz javaslatot az éves költségvetés ismeretében és előterjesztést készít a Képviselő-
testületnek. 
 

"Vác Város Szociális Munkáért" kitüntető cím 
 
12.§ (1) Vác Város Képviselő-testülete a városban tartósan végzett kiemelkedő szociális munka 
elismerésére "Vác Város Szociális Munkáért" kitüntető címet alapít. 
 
(2) A cím adományozható a város közigazgatási területén működő szociális intézmények, 
vállalkozások és civil szervezetek dolgozóinak, önkénteseinek. 
 
(3) A kitüntető címmel bronz emlékplakett jár: a plakett 100 mm átmérőjű, egyik oldalán "a 
segítő kéz" motívum és köriratban ,,Vác Város Szociális Munkáért” felirat, a másik oldalon a 
város címere, alatta kitüntetett neve és az adományozás éve van. 
 
(4) A kitüntetés adományozója Vác Város Képviselő-testülete. A díjat a polgármester adja át 
minden évben a Szociális Munkások napján (november 12.) 
 
(5) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes indokolással a szociális 
intézmények, vállalkozások, civil szervezetek vezetői, közösségei és Vác város polgárai.  
 
A javaslatokat minden év augusztus 15-ig lehet benyújtani az Egészségügyi és Szociális Bizottság 
elnökének. 
 
(6) A javaslatokat az Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményezi és előterjesztést készít a 
Képviselő-testületnek. 
 
(7)8 Kitüntetést évente három személy kaphatja. 
 
(8) A személyi kitüntetéshez pénzjutalom adható, melynek mértékére az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság tesz javaslatot az éves költségvetés ismeretében és előterjesztést készít a Képviselő- 
testületnek. 
 

„ A Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért” kitüntető cím9 
 
12/A. § (1) Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a váci fogyatékossággal élő 
emberek érdekében tartósan kiemelkedő tevékenység elismerésére „A Fogyatékossággal Élő Váci 
Emberekért” kitüntető címet alapított. 
 
(2) A kitüntető cím bármely személynek és közösségnek adományozható, aki a váci 
fogyatékossággal élő emberek segítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett, illetve végez. 
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(3) A kitüntetés kör alakú, 100 mm átmérőjű bronz emlékplakett. Egyik oldalán a város címere, 
köriratban „A Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért”, a plakett másik oldalán a kitüntetett neve 
és az adományozás évszáma látható. A kitüntetés része a díszoklevél. 
(4) A kitüntetés adományozója Vác Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A díjat a 
polgármester adja át minden évben a Fogyatékossággal Élő Emberek Esélyegyenlőségének Napja 
(május 5.) tiszteletére rendezett ünnepségen. 
 
(5) A kitüntetés adományozására bárki javaslatot tehet. A javaslatokat - részletes írásos 
indokolással – minden év január hó 31. napjáig lehet benyújtani a Váci Fogyatékosügyi Tanács 
elnökének. 
 
(6) A javaslatokat a Váci Fogyatékosügyi Tanács véleményezi és előterjesztést készít a Képviselő-
testületnek. 
 
(7) A kitüntetést évente egy személy és egy közösség kaphatja. 
 
(8) A kitüntetéshez jutalom adható, melynek mértékéről a Képviselő-testület dönt az éves 
költségvetés ismeretében.” 
 

"Vác Város Közszolgálatáért" kitüntető cím  
 

13.§ (1) Vác Város Képviselő-testülete a városban tartósan végzett kiemelkedő közszolgálati 
munka elismerésére "Vác Város Közszolgálatáért" kitüntető címet alapít. 
 
(2) A cím adományozható a Váci Polgármesteri Hivatal állományába tartozók számára, 
kiemelkedő közszolgálati tevékenységéért. 
 
(3) A kitüntető címmel bronz emlékplakett jár: a plakett 100 mm átmérőjű, egyik oldalán a 
Városháza képe és köriratban Vác Város Közszolgálatáért felirat, a másik oldalon a város címere 
alatt a kitüntetett neve és az adományozás éve van. 
 
(4) A kitüntetés adományozója Vác Város Képviselő-testülete. A díjat a polgármester adja át 
minden évben a Köztisztviselők Napján. 
 
(5) A kitüntetésre javaslatot tehetnek részletes indokolással a város jegyzője, a jegyző 
vonatkozásában a polgármester. A javaslatot minden évben április 30-ig kell benyújtani a 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének. 
(6)10  
 
(7) Kitüntetés évente egy személynek adható. 
 
(8)11 A személyi kitüntetéshez jutalom adható, melynek mértékére a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság tesz javaslatot az éves költségvetés ismeretében. 

 
„Vác Város oktatását segítő munkáért” kitüntető cím 

 
14.§ 12(1) Az önkormányzat által működetett nevelési - oktatási intézményekben, továbbá az 
egyéb váci székhelyű nevelési - oktatási intézményekben kiemelkedő munkát végző, 
adminisztratív és technikai dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésére „Oktatást segítő munkáért” 
elismerő oklevelet vehet át. 
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(2) A kitüntetés adományozója Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Váci Tankerületi 
Központ és a Váci Szakképzési Centrum. A díj a májusi Képviselő-testületi ülést követő 
Pedagógusnapon kerül átadásra. A kitüntetésben évente 5 fő részesül, melyek közül 2-2 főt a 
Váci Tankerületi Központ és a Váci Szakképzési Centrum jelöltjei, 1 főt a Képviselő-testület 
tagjainak jelöltjei közül választ a Képviselő-testület. 
 
(3) A kitüntetés adományozására javaslatot tehet a Váci Tankerületi Központ, a Váci Szakképzési 
Centrum,valamint a Képviselő-testület tagjai. A javaslatokat minden év április 15. napjáig lehet 
benyújtani a Művelődési - Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének. 
 
(4) A javaslatokat a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság véleményezi és előterjesztést 
készít a Képviselő-testületnek. 
 
(5) A személyi kitüntetéshez jutalom jár, melynek összege a mindenkori minimálbér 
háromszorosa. Költségviselői a Váci Tankerületi Központ, a Váci Szakképzési Centrum és Vác 
Város Önkormányzat. 

 
„Vác Város közművelődését segítő munkáért” kitüntető cím 

 
15.§ (1) Az önkormányzat által működetett közművelődési intézményekben, továbbá az egyéb 
váci székhelyű művelődési intézményekben kiemelkedő munkát végző, adminisztratív és technikai 
dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésére „Közművelődést segítő munkáért” elismerő oklevelet 
vehet át.   
 
(2)13 A kitüntetés adományozója Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A díj a Magyar 
Kultúra Napján  rendezett városi ünnepségen kerül átadásra.  
 
(3) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek részletes indoklással az érintett kulturális 
intézmények vezetői. A javaslatokat minden év november 20. napjáig lehet benyújtani a 
Művelődési Oktatási és Ifjúsági Sport Bizottság elnökének. 
 
(4)14 A javaslatokat a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság véleményezi és 
előterjesztést készít a Képviselő-testületnek. 
 
(5)15

 A személyi kitüntetéshez jutalom adható, melynek mértékére a Művelődési-Oktatási és 
Ifjúsági-Sport Bizottság tesz javaslatot az éves költségvetés ismeretében. 

 
„Vác Város Tehetséggondozásáért” kitüntető cím 

 
16.§16 (1) Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelés, oktatás terén eredményes 
tehetséggondozó, felzárkóztató munkát végző pedagógusok elismerésére „Vác Város 
Tehetséggondozásáért” kitüntető címet alapít, melyhez elismerő oklevél jár.  
 
(2) A kitüntetés adományozója Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete,  Váci Tankerületi 
Központ és a Váci Szakképzési Centrum. A díj a májusi Képviselő-testületi ülést követő 
Pedagógusnapon kerül átadásra. 
 
(3) A kitüntetés adományozására javaslatot tehet a Váci Tankerületi Központ, a Váci Szakképzési 
Centrum, valamint a Képviselő-testület tagjai. A javaslatokat minden év április 15. napjáig lehet 
benyújtani a Művelődési - Oktatási Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének. 
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(4) A javaslatokat a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság véleményezi és előterjesztést 
készít a Képviselő-testületnek. 
 
(5) A kitüntetettek között 2.000.000,- Ft kerül felosztásra. Költségviselői a Váci Tankerületi 
Központ, a Váci Szakképzési Centrum és Vác Város Önkormányzat. 
 

„Vác Város Sportjáért” kitüntető cím17 
 
17.§18 (1) A kitüntetés olyan személyeknek, csapatoknak adományozható, akik az utánpótlás 
nevelésben, a sportolók versenyre történő felkészítésében, a sportolás megszerettetésében 
kiemelkedő és példamutató munkát végeznek, illetve Vácon élő és váci sportegyesületben 
sportolók részére, közoktatási intézményben tevékenykedő edzőknek és sportszakembereknek. 
 
(2) Vác Város Sportjáért kitüntetés azon személyeknek, csapatoknak adományozható: 
a) akik Vác városában a testnevelés és sport területén kiváló munkájukkal kimagasló 

eredményeket értek el, 
b) a város jó hírnevét emelő országos, európai, világ- és olimpiai versenyeken I-III helyezést 

elért sportolók és felkészítésükben közreműködő sportszakemberek elismeréséért, 
c) akik a városban a testnevelés és a sport érdekében a testnevelés és sport népszerűsítésével, a 

lakosság fizikai és erkölcsi állapotának fejlesztéséért, az ifjúság testedzésének és a 
diáksportnak az eredményességéért, fejlesztéséért hosszú időn keresztül eredményes 
tevékenységet végeztek, 

d) akik a testneveléssel és a sporttal foglalkozó társadalmi szervezetekben, egyesületekben 
hosszú időn át példamutatóan eredményes és kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. 

 
(3) A kitüntetés részeként díszoklevél díszmappában, és bronz plakett díszdobozban kerül 
átadásra.  

 
(4) A kitüntetés adományozója Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A díj minden 
évben a decemberi Képviselő-testületi ülésen kerül átadásra. 

 
(5) Vác Város Sportjáért kitüntetés adományozását írott formában - 17. § (2) pontjában 
felsoroltak figyelembevételével –Vác Város polgára kezdeményezheti. A javaslatokat minden év 
október 30-ig lehet benyújtani a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság elnökének. 
 
(6) A javaslatokat a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság véleményezi és előterjesztést 
készít a Képviselő-testületnek. 
 
(7) Az elismerő oklevél és plakett mellett jutalom adható, melynek mértékére a Művelődési-
Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság tesz javaslatot az éves költségvetés ismeretében.” 
 
(8) A Vác Város Sportjáért kitüntetés mellett minden évben meg kell rendezni a diákolimpiákon 
eredményesen szereplő sportolók és edzőik, valamint testnevelőik részére a városi 
sportünnepséget, ahol az első három helyen végzett tanulókat "serleg", edzőket és testnevelőket 
"oklevél" díjazásban kell részesíteni. 
 

„Vác Város Kiváló diákja” kitüntető cím 
 

18. §19 (1) A kitüntetés olyan Vác városában tanuló diákoknak adományozható, akik az alábbi 
szempontoknak megfelelnek: 
a) példamutató magatartás és szorgalom, 
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b) adott iskola típusban nyújtott, folyamatosan kimagasló tanulmányi teljesítmény, 
c) tanulmányi versenyeken elért kiváló eredmény. 
 
(2) A kitüntetés formája általános iskolás diákok esetében díszmappa oklevéllel, középiskolás 
diákok esetében emlékplakett. 
 
(3) A kitüntetés adományozója Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete. A díj minden 
évben a szeptemberi Képviselő-testületi ülésen kerül átadásra. 
 
(4) A kitüntetésre javaslatot tehet valamennyi Vác Város területén működő általános és 
középiskola igazgatója, tantestülete, valamint a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság 
tagja. 
 
(5) A javaslatokat a Művelődési-Oktatási és Ifjúsági-Sport Bizottság véleményezi és előterjesztést 
készít a Képviselő-testületnek. 
 
(6) A kitüntetéshez vásárlási utalvány formájában jutalmat biztosíthat az adományozó. 
 

IV. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 
19.§20 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti 
a városi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 32/1991. (X.14.) rendelet. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott 
módon gondoskodik. 
 
Vác, 2013. december 12. 
 

Fördős Attila s.k. 
polgármester 

Deákné dr. Szarka Anita s.k. 
jegyző 

 
A másolat hiteles. 
A rendelet kihirdetése 2013. december 13-án megtörtént. 
Deákné dr. Szarka Anita s.k. 
Jegyző 
 
A másolat hiteles 
 
Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2016. július 
15-én) megtörtént. 
 
Deákné dr. Szarka Anita s.k. 
Jegyző 
 
Az egységes szerkezetbe foglalás és a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb 2017. 
december 15-én) megtörtént. 
 
Deákné dr. Szarka Anita s.k. 
Jegyző 
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1. számú melléklet a 63/2013.(XII.13.) számú rendelethez a városi kitüntetések 
alapításáról és adományozásáról 
 

 
O K L E V É L 

 
 
Elődeink dicséretes rendelése, hogy mindazok, akik Vác városának fejlődését segítették, 
hírnevét munkásságukkal öregbítették, kapjanak az utókor számára is maradandó, írásba 
foglalt elismerést. 
Ezért úgy határoztunk, hogy 
    ................................................-nak 
         /név/ 
aki ................................ 
      ................................ /ezt és ezt tette/ 
 

 
 

Vác Város Díszpolgára 
címet adományozzuk. 
 
Ennek hiteléül ezt az oklevelet részére kiszolgáltattuk és városunk pecsétjével, valamint 
polgármesterünk sajátkezű aláírásával megerősítettük. 
 

 

 

 

 

Vác, 2........ év ............... hó .........napján  
        
 
 
 
 
 
            
        ...................................... 
         polgármester 
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2. számú melléklet a 63/2013. (XII.13.) számú rendelethez a városi kitüntetések 
alapításáról és adományozásáról 
 
 
 

O K L E V É L 
 
 

Elődeink dicséretes rendelése, hogy mindazok, akik Vác városának fejlődését segítették, 
hírnevét munkásságukkal öregbítették, kapjanak az utókor számára is maradandó, írásba 
foglalt elismerést. 
 
Ezért úgy határoztunk, hogy 
    ................................................-nak 
         /név/ 
aki ................................ 
      ................................ /ezt és ezt tette/ 
 

 
 

PRO URBE 
 
kitüntetést adományozzuk. 
 
 
Ennek hiteléül ezt az oklevelet részére kiszolgáltattuk és városunk pecsétjével, valamint 
polgármesterünk sajátkezű aláírásával megerősítettük. 
 

 

 

Vác, 2........ év ............... hó .........napján  
 
 
 
 
        ...................................... 
         polgármester 
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1 Módosította a 21/2015. (VII.17.) önkormányzati rendelet 
2 Módosította a 32/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 
3 Módosította a 32/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 
4 Kiegészítette 40/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
5 Beiktatta a 38/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelet 
6 Módosította 40/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
7 Módosította a 34/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet 
8 Módosította a 21/2015. (VII.17.) önkormányzati rendelet 
9 Beiktatta a 32/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 
10 Hatályon kívül helyezte 40/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
11 Módosította 40/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
12 Módosította a 32/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet és a 34/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
13 Módosította a 32/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 
14 Módosította a 32/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 
15 Beiktatta a 32/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 
16 Módosította a 32/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet és a 34/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet 
17 Beiktatta 40/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
18 Módosította a 32/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 
19 Módosította a 32/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelet 
20 Módosította 40/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet 


