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  Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 19/2017. (II. 27.), 32/2017. (V. 16.), 20/2018. (V. 17.), 10/2020. (III. 27.),  

9/2021. (II. 27.), 23/2021. (VI. 11.), 5/2022. (III. 7.) 

önkormányzati rendelettel módosított 

6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete 

a helyi elismerésekről 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 

24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésének i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

1. § 

 

(1) Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

testület) az alábbi helyi elismeréseket alapítja: 

 

a) Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím, 

b) Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés, 

c) Ivanich Antal-díj, 

d) Buzánszky Jenő-díj, 

e) Ambrus Sándor-díj, 

f) dr. Péter Gyula-díj, 

(a d)-f) pont a továbbiakban együtt: Dombóvár ifjúsági díjai) 

g) Dombóvár Elismert Közössége díj, 

h) Dombóvárért oklevél, 

i) 1 

j) 2Dombóvár Közbiztonságáért oklevél, 

k) 3Dombóvár Közszolgálatáért oklevél 
4(az a)-k) pont a továbbiakban együtt: helyi elismerés). 

 

(2) 5A képviselő-testület a Dombóváron született, dombóvári származási hellyel 

anyakönyvezett újszülöttnek egy tanúsítványt (a továbbiakban: köszöntő oklevél) 
 

1 Hatályon kívül helyezte a 23/2021. (VI. 11.) R., a hatályvesztés napja: 2021. június 12. 
2 Beiktatta a 32/2017. (V. 16.) R., hatályba lép: 2017. május 17. 
3 Beiktatta a 20/2018. (V. 17.) R., hatályba lép: 2018. május 18. 
4 Módosította a 20/2018. (V. 17.) R., hatályba lép: 2018. május 18. 
5 Módosította a 23/2021. (VI. 11.) R., hatályba lép: 2021. június 12. 
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adományoz, mely az újszülött törvényes képviselője részére kerül átadásra. 

 

2. § 

 

(1) Azonos helyi elismerés az adott elismerésben részesült számára csak egyszer 

adományozható. 

 

(2) A képviselő-testület tagja részére helyi elismerés nem adományozható.  

 

(3) A helyi elismerésekkel és a köszöntő oklevéllel összefüggő kiadások fedezetét az 

önkormányzat költségvetésében kell biztosítani. A köszöntő oklevél és a helyi 

elismeréssekkel járó oklevelek, illetve tárgyak elkészíttetéséről a polgármesternek kell 

gondoskodni. 

 

(4) A helyi elismerés adományozását, illetve visszavonását az erre alkalmas módon a 

város polgárainak tudomására kell hozni.  

 

(5) A helyi elismerésben részesítettekről a képviselő-testület hivatala nyilvántartást vezet.  

 

 

1. Értelmező rendelkezések 

3. § 

 

E rendelet alkalmazásában: 

 

a) fiatal: a 30. életévét be nem töltött, dombóvári születésű vagy Dombóváron elő, 

dolgozó, illetve tanulmányokat folytató személy; 

b) hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott 

hozzátartozó fogalom; 

c) közösség: a civil szervezet, továbbá valamely tartós közös cél folyamatos 

megvalósítása érdekében szervezetten együttműködő, a cél elérésével kapcsolatban 

egymással összetartozást valló emberek jogi személyiséggel nem rendelkező 

dombóvári csoportja; 

d) 6tárgyjutalom: Dombóvár város arculati elemeivel díszített plakett és annak 

kicsinyített, mágneses kitűző változata, melyek tartalmazzák a város címerét és az 

adományozott díj megnevezését. A plakett hátoldalán feltüntetésre kerül az 

adományozás éve. 

 

 
6 Módosította a 23/2021. (VI. 11.) R., hatályba lép: 2021. június 12. 
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II. Fejezet 

A helyi elismerések, az adományozás és visszavonás rendje 

 

2. Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím 

4. § 

 

(1) A Pro Oppido Dombóvár díszpolgári cím (a továbbiakban: díszpolgári cím) a 

legfőbb helyi elismerés. 

(2) A díszpolgári cím annak adományozható, aki: 

a) Dombóvár város érdekében huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet 

folytatott,  

b) a tudományok,  

c) a műszaki alkotások,  

d) a művészetek,  

e) a gyógyítás,  

f) az oktatás-nevelés,  

g) a sport vagy  

h) egyéb területen  

kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el. 

(3) A díszpolgári cím külföldi állampolgároknak is adományozható.  

(4) A díszpolgári cím adományozásával meghalt személy emléke is megtisztelhető.  

(5) Évente 1 díszpolgári cím adományozható. A képviselő-testület az adományozható 

cím számát a tárgyévben kivételesen eggyel megemelheti. 

(6) A díszpolgári cím adományozására felterjesztés formájában bárki javaslatot tehet. A 

díszpolgári cím adományozására önjelölés nem fogadható el.  

(7) A díszpolgári címre vonatkozó felterjesztést a polgármesterhez kell eljuttatni 

minden év január 31-ig a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon. A tárgyév 

január 31-ét követően érkezett javaslatokat az adományozási eljárásban nem lehet 

figyelembe venni. 

(8) A díszpolgári cím adományozásáról a képviselő-testület - bizottsági állásfoglalás 

nélkül - minden év februári rendes ülésén dönt. 

(9) A díszpolgári címet minden évben a helyi ünnepnap alkalmából rendezett ünnepi 

gálaműsoron, méltó keretek között a polgármester vagy az általa megbízott személy 

adja át.  
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(10) A díszpolgári címmel díszoklevél és gyűrű jár. 

 

(11) 7A díszpolgári címmel járó díszoklevél a város címerén kívül tartalmazza az 

adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló képviselő-testületi 

határozat számát, a kitüntetett nevét, a kimagasló érdem rövid megjelölését, a 

polgármester aláírását, valamint a képviselő-testület pecsétjének lenyomatát. A 

díszoklevél átadása a város címerével díszített, kékszínű, bársony bevonatú 

díszhengerben történik. 

 

(12) 8A díszpolgári címmel járó gyűrű 14 karátos aranyból készül, fejét a város címere 

díszíti, a belső köríven a „díszpolgár” felirat és az adományozás éve található. A 

gyűrű átadása kékszínű, bársony bevonatú díszdobozban történik. 

 

(13) Elhunyt személy díszpolgári címmel történő elismerése esetén a hozzátartozónak 

csak a díszoklevél adható át.  

 

3. A díszpolgári cím viselésével járó jogok 

5. § 

(1) A díszpolgári címmel kitüntetett a díszpolgár, akit Dombóvár lakossága 

megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti.  

(2) A díszpolgárt: 

a) megilleti a díszpolgári cím viselésének joga, a díszpolgári címet neve mellett 

feltüntetheti,  

b) az önkormányzat az általa rendezett jelentősebb ünnepségekre meghívja,  

c) az önkormányzat a művészeti és egyéb belépődíjas rendezvényein 

tiszteletjegyben részesíti,  

d) a várost képviselő delegáció résztvevőjének fel lehet kérni, 

e) az elhalálozásakor díszsírhely illeti meg a Hetényi utcai vagy a Fő utcai 

köztemetőben kijelölt parcellában,  

f) halottak napja alkalmából – amennyiben Dombóváron nyugszik – a sírján 

elhelyezett vörös-arany színű szalaggal díszített koszorúval tiszteli meg az 

önkormányzat. 

(3) A díszpolgár az őt megillető díszsírhelyet hozzátartozója elhalálozása esetén is 

kérheti, amennyiben kijelenti, hogy ez a sírhely fog szolgálni végső 

nyughelyükként.   

 

 
7 Módosította a 23/2021. (VI. 11.) R., hatályba lép: 2021. június 12. 
8 Módosította a 23/2021. (VI. 11.) R., hatályba lép: 2021. június 12. 



 

 

 5 

4. A díszpolgári cím visszavonásának rendje 

6. § 

 

(1) A díszpolgári címet vissza lehet vonni, ha a díszpolgár arra érdemtelenné vált. 

Érdemtelen különösen az a díszpolgár, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától 

jogerősen eltiltott.  

 

(2) A díszpolgári cím visszavonást írásbeli indokolással bárki kezdeményezheti.  

 

(3) A díszpolgári cím visszavonására irányuló javaslatot a polgármester terjeszti a 

képviselő-testület elé.  

 

5. Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés 

7. § 

 

(1) Dombóvár Város Elismerő Díszjelvénye kitüntetés (a továbbiakban: elismerő 

díszjelvény) adományozható annak a személynek aki: 

a) Dombóvár város érdekében folyamatosan, több éven keresztül kifejtett 

munkájával kiemelkedő érdemeket szerzett a város fejlődésében, vagy 

b) munkaköréből, választott tisztségéből vagy tevékenységéből fakadó feladatait az 

átlagosnál magasabb színvonalon és eredményességgel látta el.  

 

(2) Az elismerő díszjelvény külföldi állampolgároknak is adományozható.  

 

(3) Az elismerő díszjelvény elhunyt személynek nem adományozható.  

 

(4) 9 Évente legfeljebb öt elismerő díszjelvény adományozható. 

 

(5) Az elismerő díszjelvény adományozására felterjesztés formájában bárki javaslatot 

tehet. Az elismerő díszjelvény adományozására önjelölés nem fogadható el.  

 

(6) Az elismerő díszjelvényre vonatkozó felterjesztést a polgármesterhez kell eljuttatni 

minden év január 31-ig a rendelet 2. melléklete szerinti nyomtatványon. A tárgyév 

január 31-ét követően érkezett javaslatokat az adományozási eljárásban nem lehet 

figyelembe venni. 

 

(7) Az elismerő díszjelvény adományozásának és az átadásának rendjére a 4. § (8)-(9) 

bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.  

 

(8) 10Az elismerő díszjelvénnyel oklevél és tárgyjutalom jár. 

 
9 Módosította a 19/2017. (II. 27.) R., hatályba lép: 2017. február 28. 
10 Módosította a 23/2021. (VI. 11.) R., hatályba lép: 2021. június 12. 
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(9) 11Az elismerő díszjelvénnyel járó oklevél a város címerén kívül tartalmazza az 

adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló képviselő-testületi 

határozat számát, a kitüntetett nevét, a kimagasló érdem rövid megjelölését, a 

polgármester aláírását, valamint a képviselő-testület pecsétjének lenyomatát. Az 

oklevél átadása a város címerével díszített kékszínű, bársony bevonatú 

díszmappában történik. 

 

(10) 12 

 

(11) Az elismerő díszjelvény visszavonásának rendjére a 6. §-ban foglaltakat kell 

alkalmazni.  

 

6. Ivanich Antal-díj 

8. §  

 

(1) Az Ivanich Antal-díj célja annak a dombóvári székhellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezetnek (a továbbiakban: vállalkozás) az elismerése, aki vagy amely: 

a) Dombóvár gazdasági fejlődésének elősegítésében, gazdasági érdekeinek 

előmozdításában kiemelkedő jelentőségű tevékenységet folytat, 

b) a lakosság életszínvonalának javításában, szociális jólétének növelésében 

példaértékű teljesítményt nyújt, 

c) részt vállal a helyi civil szervezetek, közcélú alapítványok támogatásában, 

segíti azok céljainak megvalósítását, 

d) sport- és szórakoztató rendezvényeket szervez, vagy azokat támogat, 

e) kiemelt figyelmet fordít a természet- és környezetvédelemre, vagy 

f) egyediségével, egyedülállóságával, újításával, nagy jelentőségű díjjal, PR 

munkával, vagy egész életművével hozzájárul a város országos vagy 

nemzetközi hírnevének elmélyítéséhez, öregbítéséhez.  

 

(2) Évente legfeljebb egy Ivanich Antal-díj adományozható. 

 

(3) Az Ivanich Antal-díj adományozására felterjesztés formájában javaslatot tehet: 

a) a képviselő-testület tagja, 

b) civil szervezet, 

c) legalább három vállalkozás, vagy 

d) a díj első adományozását követően a díjjal elismert vállalkozás. 

 

(4) Az Ivanich Antal-díjra vonatkozó felterjesztést a polgármesterhez kell eljuttatni 

minden év január 31-ig a rendelet 3. melléklete szerinti nyomtatványon. A tárgyév 

 
11 Módosította a 23/2021. (VI. 11.) R., hatályba lép: 2021. június 12. 
12 Hatályon kívül helyezte a 23/2021. (VI. 11.) R., a hatályvesztés napja: 2021. június 12. 



 

 

 7 

január 31-ét követően érkezett javaslatokat az adományozási eljárásban nem lehet 

figyelembe venni.  

 

(5) Az Ivanich Antal-díj adományozásáról a képviselő-testület – a helyi 

gazdaságszervezési feladatokat felügyelő bizottság állásfoglalását követően – 

minden év februári rendes ülésén dönt. 

 

(6) Az Ivanich Antal-díj átadásának rendjére a továbbiakban a 4. § (9) bekezdésében 

foglaltakat kell alkalmazni.  

 

(7) Az Ivanich Antal-díjjal oklevél és tárgyjutalom jár. 

 

(8) 13Az Ivanich Antal-díjjal járó oklevél a város címerén kívül tartalmazza az 

adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló képviselő-testületi 

határozat számát, a díjjal elismert vállalkozás nevét, a polgármester aláírását, 

valamint a képviselő-testület pecsétjének lenyomatát. 

 

(9) Az Ivanich Antal-díjjal elismert vállalkozás jogosult a díj címként való viselésére, 

azt felhasználhatja marketing célokra.  

 

7. Az Ivanich Antal-díj visszavonásának rendje 

9. § 

(1) Az Ivanich Antal-díjat vissza lehet vonni, ha a díjjal elismert vállalkozás 

a) arra érdemtelenné vált, 

b) köztartozással rendelkezik az állammal vagy az önkormányzattal szemben, vagy 

c) nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályi 

követelményeinek. 
 

(2) Az Ivanich Antal-díj visszavonására azok tehetnek írásbeli indokolással javaslatot, 

akik a díj adományozására javaslattételre jogosultak. A visszavonásra vonatkozó 

javaslatot a polgármesterhez kell eljuttatni, aki – a helyi gazdaságszervezési 

feladatokat felügyelő bizottság állásfoglalását követően – a javaslatot a képviselő-

testület elé terjeszti.  

 

 
13 Módosította a 23/2021. (VI. 11.) R., hatályba lép: 2021. június 12. 
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8. Dombóvár ifjúsági díjai  

10. § 

 

A képviselő-testület az alábbi területeken kimagasló eredményt elért fiatalok 

elismerésére a következő díjakat adományozhatja: 

a) Buzánszky Jenő-díj: sport, 

b) Ambrus Sándor-díj: művészetek, 

c) dr. Péter Gyula-díj: tanulmányok. 

 

9. Buzánszky Jenő-díj 

11. § 

 

(1) A Buzánszky Jenő-díj adományozható kiemelkedő sporteredményt elérő fiatalnak 

vagy Dombóvár színeiben versenyző, többségében fiatalokból álló csapatnak. 

 

(2)  A Buzánszky Jenő-díj adományozására felterjesztés formájában javaslatot tehet: 

a) a képviselő-testület tagja, 

b) sportegyesület, vagy 

c) Dombóváron működő köznevelési intézmény nevelőtestülete. 

 

(3) 14Évente legfeljebb két Buzánszky Jenő-díj adományozható. 

 

(4) 15A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően 2022-ben három Buzánszky Jenő-díj 

adományozható. 

 

10. Ambrus Sándor-díj 

12. § 

 

(1) Ambrus Sándor-díj adományozható Dombóvár kulturális életében értéket teremtő, 

vagy jelentős elismerést kiváltó eredményt felmutató fiatalnak, fiatalokból álló 

művészeti együttesnek, csoportnak. 

 

(2) Az Ambrus Sándor-díj adományozására felterjesztés formájában javaslatot tehet: 

a) a képviselő-testület tagja, 

b) Dombóváron működő köznevelési intézmény nevelőtestülete, vagy 

c) kulturális tevékenységet folytató civil szervezet. 

 

(3) 16Évente legfeljebb két Ambrus Sándor-díj adományozható.

 
14 Módosította a 10/2020. (III. 27.) R., hatályba lép: 2020. április 1. 
15 Beiktatta a 9/2021. (II. 27.) R., hatályba lép: 2021. március 1., módosította az 5/2022. (III. 7.) R., hatályba lép: 

2022. március 16. 
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11. Dr. Péter Gyula-díj 

13. § 

 

(1) Dr. Péter Gyula-díj adományozható a tanulmányokban kimagasló eredményt elérő - 

4,5-es tanulmányi átlagot meghaladó -, vagy egyéni, illetve csoportos tanulmányi 

versenyen előkelő helyezést elérő fiatalnak vagy fiatalokból álló csoportnak. 

 

(2) A dr. Péter Gyula-díj adományozására felterjesztés formájában javaslatot tehet: 

a)  a képviselő-testület tagja, vagy 

b) Dombóváron működő köznevelési intézmény nevelőtestülete.  
 

(3) 17Évente legfeljebb két dr. Péter Gyula-díj adományozható.  

 

12. A Dombóvár ifjúsági díjai adományozásának módja 

14. § 

 

(1) A Dombóvár ifjúsági díjaira vonatkozó felterjesztést a polgármesterhez kell eljuttatni 

minden év január 31-ig a rendelet 4. melléklete szerinti nyomtatványon. A tárgyév 

január 31-ét követően érkezett javaslatokat az adományozási eljárásban nem lehet 

figyelembe venni.  

 

(2) A Dombóvár ifjúsági díjainak adományozásáról a képviselő-testület – az ifjúsági 

feladatokat felügyelő bizottság állásfoglalását követően – minden év februári rendes 

ülésén dönt. 

 

(3) A Dombóvár ifjúsági díjai átadásának rendjére a továbbiakban a 4. § (9) 

bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.  

 

(4) A Dombóvár ifjúsági díjaival oklevél és tárgyjutalom jár.  

 

(5) 18A Dombóvár ifjúsági díjaival járó oklevél a város címerén kívül tartalmazza az 

adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló képviselő-testületi 

határozat számát, a díjjal elismert nevét, a polgármester aláírását, valamint a 

képviselő-testület pecsétjének lenyomatát. 

 

 

 

 

 

 
16 Módosította a 10/2020. (III. 27.) R., hatályba lép: 2020. április 1. 
17 Módosította a 10/2020. (III. 27.) R., hatályba lép: 2020. április 1. 
18 Módosította a 23/2021. (VI. 11.) R., hatályba lép: 2021. június 12. 
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13. Dombóvár Elismert Közössége díj 

15. § 

  

(1) A Dombóvár Elismert Közössége díj (a továbbiakban: közösségi díj) adományozható 

annak a Dombóvár közéletében megbecsülést, tiszteletet kiváltó közösségnek, amely 

legalább 5 éve folytatja a város életében meghatározó tevékenységet. 

 

(2) Évente egy közösségi díj adományozható. 

 

(2a)19 A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően 2022-ben kettő közösségi díj 

adományozható. 

 

(3) A közösségi díj adományozására felterjesztés formájában bárki javaslatot tehet. 

 

(6) A közösségi díjra vonatkozó felterjesztést a polgármesterhez kell eljuttatni minden év 

január 31-ig a rendelet 5. melléklete szerinti nyomtatványon. A tárgyév január 31-ét 

követően érkezett javaslatokat az adományozási eljárásban nem lehet figyelembe 

venni.  

 

(7) A közösségi díj adományozásáról a képviselő-testület – a civil szférát érintő ügyeket 

felügyelő bizottság állásfoglalását követően – minden év februári rendes ülésén dönt. 

 

(8) A közösségi díj átadásának rendjére a továbbiakban a 4. § (9) bekezdésében 

foglaltakat kell alkalmazni.  

 

(9) 20A közösségi díjjal oklevél és Dombóvár város arculati elemeivel díszített, a város 

címerét és az adományozott díj megnevezését tartalmazó plakett jár. A plakett 

hátoldalán feltüntetésre kerül az adományozás éve. 

 

(10) 21A közösségi díjjal járó oklevél a város címerén kívül tartalmazza az adományozó 

megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló képviselő-testületi határozat 

számát, a díjjal elismert közösség nevét, a polgármester aláírását, valamint a 

képviselő-testület pecsétjének lenyomatát.  

 

 
19 Beiktatta az 5/2022. (III. 7.) R., hatályba lép: 2022. március 16. 
20 Módosította a 23/2021. (VI. 11.) R., hatályba lép: 2021. június 12. 
21 Módosította a 23/2021. (VI. 11.) R., hatályba lép: 2021. június 12. 
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14. Dombóvárért oklevél 

16. § 

 

(1) A Dombóvárért oklevél adományozható: 

  a) a várost látogatásával megtisztelő közéleti személynek,  

b) a város hírnevét öregbítő Dombóvárról elszármazottaknak, 

c) a nemzetközi és testvérvárosi kapcsolatok elmélyítését segítő személynek, vagy  

c) a város fejlődését segítő tetteket vagy vállalásokat teljesítő személynek. 

 

(2) A Dombóvárért oklevél adományozásáról a polgármester dönt. Az egyedi tervezésű, 

díszes kivitelű oklevelet a polgármester írja alá. 

 

(3) A Dombóvárért oklevél elismerés időbeli korlát nélkül, bármikor adható. 

 

15. Hamulyák-díj 

17. §22 

 

 
2315/A. Dombóvár Közbiztonságáért oklevél 

17/A. § 

 

(1) A Dombóvár Közbiztonságáért oklevél adományozható 

 

a) annak a dombóvári szolgálati helyen szolgálatot teljesítő tűzoltónak, aki 

kiválóan teljesíti feladatát vagy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

tűzeseteknél hősies helytállást tanúsít, 

 

b) annak a dombóvári szolgálati helyen szolgálatot teljesítő rendőrnek, aki 

kiválóan teljesíti feladatát, 

 

c) annak a közrendvédelmi feladatot ellátó személynek, aki Dombóvár területén a 

közbiztonság és közrend védelme, valamint a személyi és vagyonbiztonság 

megóvása érdekében kiemelkedő tevékenységet végez. 

 

(2) A Dombóvár Közbiztonságáért oklevél elismeréssel oklevél és 24nettó 50.000,- forint 

pénzjutalom jár. 

 

(3) A Dombóvár Közbiztonságáért oklevél adományozásáról a polgármester dönt. Az 

egyedi tervezésű, díszes kivitelű oklevelet a polgármester írja alá. 

 
22 Hatályon kívül helyezte a 23/2021. (VI. 11.) R., a hatályvesztés napja: 2021. június 12. 
23 Beiktatta a 32/2017. (V. 16.) R., hatályba lép: 2017. május 17. 
24 Módosította a 20/2018. (V. 17.) R., hatályba lép: 2018. május 18. 
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(4)  25Évente legfeljebb hat Dombóvár Közbiztonságáért oklevél adományozható. 

 

(5) A Dombóvár Közbiztonságáért oklevél elismerés időbeli korlát nélkül, bármikor 

adható. 

 
2615/B. Dombóvár Közszolgálatáért oklevél 

17/B. § 

 

(1) 27A Dombóvár Közszolgálatáért oklevél a Dombóvári Közös Önkormányzati 

Hivatallal legalább három éve közszolgálati jogviszonyban álló azon köztisztviselő 

vagy közszolgálati ügykezelő számára adományozható, aki a munkakörébe tartozó 

feladatok ellátása során folyamatosan példamutató, magas színvonalú tevékenységet 

végez. 

 

(2) 28A Dombóvár Közszolgálatáért oklevél adományozásáról a polgármester dönt a 

jegyző véleményének kikérését követően. 

 

(3) A Dombóvár Közszolgálatáért oklevél elismeréssel a polgármester és a jegyző 

aláírásával ellátott egyedi tervezésű, díszes kivitelű oklevél és nettó 50.000,- forint 

pénzjutalom jár. 

 

(4)  Évente legfeljebb három Dombóvár Közszolgálatáért oklevél adományozható. 

 

III. Fejezet 

Záró rendelkezések 

 

16. Hatályba léptető rendelkezés 

18. § 

 

Ez a rendelet 2016. február 1-jén lép hatályba. 

 

17. Átmeneti rendelkezés 

19. § 

A rendelet hatályba lépésének évében a  

a) díszpolgári címre, 

b) az elismerő díszjelvényre, 

c) az Ivanich Antal-díjra, 

 
25 Módosította a 20/2018. (V. 17.) R., hatályba lép: 2018. május 18. 
26 Beiktatta a 20/2018. (V. 17.) R., hatályba lép: 2018. május 18. 
27 Módosította az 5/2022. (III. 7.) R., hatályba lép: 2022. március 16. 
28 Módosította az 5/2022. (III. 7.) R., hatályba lép: 2022. március 16. 
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d) a Dombóvár ifjúsági díjaira, és a 

e) közösségi díjra 

vonatkozó felterjesztést február 15-ig lehet benyújtani. 

 
2919/A. § 

 

A rendelet 10/2020. (III. 27.) önkormányzati rendelettel megállapított 11. § (3) bekezdése 

és 13. § (3) bekezdése a Dombóvár ifjúsági díjainak 2020. évi adományozási eljárása 

során is alkalmazható. 

 

18. Hatályon kívül helyező rendelkezés 

20. § 

 

Hatályát veszti Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 47/2007. (XII.19.) 

önkormányzati rendelete. 

 

 

 

 Szabó Loránd      dr. Letenyei Róbert 

  polgármester       jegyző 
 

 

 

Záradék: 

A rendelet kihirdetése 2016. január 29-én megtörtént. 

         dr. Letenyei Róbert 

          jegyző 

 
29 Beiktatta a 10/2020. (III. 27.) R., hatályba lép: 2020. április 1. 



 

 

 14 

1. melléklet a 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

FELTERJESZTÉS 

A Pro Oppido Dombóvár díszpolgári címre  
 

 

1. A felterjesztett neve: …………………………………………………….. 

 

1.1. Címe:  ………………………………………………………………. 

 1.2. Születési helye, ideje: ……………………………………………… 

 

2. Működési területe, rangja, beosztása: ……………………………………… 

 

3. A javaslattevő(k) neve, címe: ......………………………………………….. 

 

3. Az elismerésre való érdemesség okának tömör megfogalmazása: 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 

4. Az érdemességet alátámasztó életrajz, jellemzés (minimum fél oldal  

terjedelemben): 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
(A következő oldalon folytatható.) 

Dátum:………………………….. 

 
          Aláírás 
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2. melléklet a 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

FELTERJESZTÉS 

A Dombóvár Elismerő Díszjelvénye kitüntetésre  
 

 

1. A felterjesztett neve: …………………………………………………….. 

 

1.1. Címe:  ………………………………………………………………. 

 1.2. Születési helye, ideje: ……………………………………………… 

 

2. Működési területe, rangja, beosztása: ……………………………………… 

 

3. A javaslattevő(k) neve, címe: ......………………………………………….. 

 

 

4. Az érdemességet alátámasztó életrajz, jellemzés (minimum fél oldal  

terjedelemben): 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 

(A következő oldalon folytatható.) 

Dátum…………………….. 

          Aláírás 
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3. melléklet a 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

FELTERJESZTÉS 

Ivanich Antal-díjra 
(Dombóvári székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek részére adományozható)  

 

1. A felterjesztett gazdálkodó szervezet neve: …………………….……… 

    …………………………………………………………………………… 

1.1. Címe:  ………………………………………………………………. 

 1.2. Alapítás ideje: ……………………………………………………… 

 

2. Tevékenységi kör: ……………………………….………………………… 

 

3. A javaslattevő(k) neve, címe: ......………………………………………….. 

 

3. Az elismerésre való érdemesség okának megfogalmazása (minimum fél  

oldal  terjedelemben): : 

….……………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
(A következő oldalon folytatható.) 

 

 

Dátum…………………….. 

          Aláírás 
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4. melléklet a 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

FELTERJESZTÉS 

Dombóvári ifjúsági díjaira 

 

a) Buzánszky Jenő-díj 

b) Ambrus Sándor-díj 

c) Dr. Péter Gyula-díj 
(Az adományozni javasolt díjat kérem aláhúzni.) 

 

1. A felterjesztett neve (személy, csapat, közösség): …..………………….. 

 …………………………………………………………………………... 

 

1.1. Címe:  ………………………………………………………………. 

 1.2. Születési helye, ideje: ……………………………………………… 

 

 

2. A javaslattevő(k) neve, címe: ......………………………………………….. 

 

3. Az elismerésre való érdemesség okának megfogalmazása (minimum fél  

oldal  terjedelemben): : 

….……………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
(A következő oldalon folytatható.) 

Dátum…………………….. 

          Aláírás 
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5. melléklet a 6/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

FELTERJESZTÉS 

Dombóvár Elismert Közössége díjara 

 
 

1. A felterjesztett közösség neve: …..………………………………………… 

 …………………………………………………………………………... 

 

1.1. Címe:  ………………………………………………………………. 

 1.2. A közösség megalakulásának időpontja: ………………………… 

 

2. A javaslattevő(k) neve, címe: ......………………………………………….. 

 

3. Az elismerésre való érdemesség okának megfogalmazása (minimum fél  

oldal  terjedelemben): : 

….……………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
(A következő oldalon folytatható.) 

 

Dátum…………………….. 

          Aláírás 

 

 

  


