Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
41/2021. (IX.14.) önkormányzati rendelete
a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 23. §
(1) bekezdésében és 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés i) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó módon kívánja elismerni azon
személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik, (amelyek) tevékenységükkel
hozzájárultak Zalaegerszeg város fejlődéséhez, jó hírének növeléséhez, akik (amelyek)
kiemelkedően és maradandóan gazdagították a város gazdasági, társadalmi, kulturális,
művészeti, sport és egyéb értékeit. Ennek a kívánalomnak megfelelően Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az alábbi elismerési formákról rendelkezik:
a) „Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntető cím
b) „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntető cím
c) „Zalaegerszegért” díj
d)1 „Zalaegerszeg Gazdaságfejlesztéséért Díj”
e) „Kultúra mecénása díj”
f) „Sport mecénása díj“
g) „Keresztury Dezső-díj“
h) „Polgármesteri Elismerő Oklevél díj“
2. „ZALAEGERSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím
2. §
(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Zalaegerszeg Város
Díszpolgára” legmagasabb helyi elismerési formájú kitüntető címet adományozhat azon
személyek számára, akik hosszú időn át kifejtett munkásságukkal, a gazdasági, sport, kulturális,
művészeti élet területén maradandó alkotásukkal különösképpen emelték vagy elősegítették a
város fejlődését, előrehaladását, illetve azok számára, akik egész életművükkel hozzájárultak
az egyetemes haladás, kultúra, művészet fejlődéséhez, s ezzel elősegítették a város
tekintélyének és jó hírének növelését.
(2) A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
(3) A közgyűlés évente az ünnepi közgyűlésen, a rendezett tanácsú várossá nyilvánítás
évfordulóján egy, továbbá rendkívüli esetben, külön határozatával további „Zalaegerszeg Város
Díszpolgára” kitüntető címet adományozhat, amely átadásának időpontjáról az adományozásról
szóló határozatában rendelkezik.
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(4) A díszpolgári cím odaítélésére a közgyűlés tagjai és bizottságai, a városban működő
társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdek-képviseleti szervek, egyházak
vezetői vagy legalább 500 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes
indokolással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.
(5) A (4) bekezdésben felsoroltak által tett javaslatot a közgyűlés összes bizottsága
véleményének kikérése után a polgármester terjeszti az adományozásról döntést hozó
közgyűlés elé. A díszpolgári cím adományozásáról a közgyűlés minősített többséggel határoz.
(6) A kitüntetett Zalaegerszeg város címerével díszített oklevelet és „Zalaegerszeg Város
Díszpolgára” feliratot tartalmazó emlékplakettet, továbbá nettó: 350.000,-Ft pénzjutalmat és a
város címerével ellátott arany pecsétgyűrűt vehet át a város polgármesterétől ünnepélyes
keretek között. A pecsétgyűrű 14 karátos és 11 gramm súlyú.
(7) „Zalaegerszeg Város Díszpolgára" kitüntető cím posztumusz adományozása esetén a
kitüntetéssel járó pénz- és tárgyjutalom az elhunyt özvegyének kerül átadásra, amennyiben ő
nem él a kitüntetett egyenes ági leszármazóinak. Ha a kitüntetettnek nincsenek egyenes ági
leszármazói sem, akkor a díszpolgári kitüntető cím adományozásáról szóló közgyűlési
határozatban megjelölt személy vagy szervezet veheti át a kitüntetéssel járó pénz- és
tárgyjutalmat.
(8) A kitüntetettet megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben kell részesíteni, így
a) a város által rendezett hivatalos ünnepségekre, számára fenntartott hely biztosításával,
meg kell hívni,
b) tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlés ülésein,
c) az önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet jelölni,
d) elhalálozása esetén díszsírhely illeti meg,
e) nevét, életrajzát és tevékenységét a „Zalaegerszeg Város Díszpolgárai” című díszes
kivitelű, a Zala Megyei Levéltárban őrzött emlékkönyvben fel kell tüntetni,
f) Zalaegerszeg város vendégkönyvében megörökíti sorait.
3. „PRO URBE ZALAEGERSZEG” kitüntető cím
3. §
(1) A „Pro Urbe Zalaegerszeg” cím adományozható annak a személynek, illetve szervezetnek,
közösségnek, aki (amely) a tudományok, a fejlesztés, a művészetek, a sport és a közösségi élet
egyéb területén példaértékű, magas színvonalú munkájával hozzájárult Zalaegerszeg város
közösségi életének fejlődéséhez.
(2) A közgyűlés évente az ünnepi közgyűlésen, a rendezett tanácsú várossá nyilvánítás
évfordulóján kettő, továbbá rendkívüli esetben, külön határozatával további „Pro Urbe
Zalaegerszeg” kitüntető címet adományozhat, amely átadásának időpontjáról az
adományozásról szóló határozatában rendelkezik.
(3) E kitüntetésre a közgyűlés tagjai, a közgyűlés bizottságai, a városban működő társadalmi
szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdek-képviseleti szervek és egyházak, továbbá
legalább 200 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes indokolással, az
átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének. A kitüntetésről a
közgyűlés összes bizottsága által történt véleményezés után a polgármester előterjesztése
alapján a közgyűlés minősített többséggel határoz.

(4) A kitüntetett emlékérmet, a kitüntetés adományozásáról szóló okiratot és nettó 200.000,-Ft
pénzjutalmat vehet át a város polgármesterétől, ünnepélyes keretek között. Közösség, szervezet
esetén bruttó 250.000,-Ft a pénzjutalom összege.
(5) A kitüntetettet a város által rendezett ünnepségekre, rendezvényekre meg kell hívni.
4. „ZALAEGERSZEGÉRT” DÍJ
4. §
(1) „Zalaegerszegért” díj adományozható azon személynek, szervezetnek vagy egyesületnek,
aki (amely) a város építésében, fejlesztésében és környezetvédelmében, a város művészeti,
kulturális, oktatási és sport életében, egészségügyi és szociális szolgálatában, a város
önkormányzatában vagy közigazgatásában példaértékűt és maradandót alkotott,
tevékenységével hozzájárult e területen a város jó hírnevéhez.
(2) A kitüntetésből az egyes ágazati arányokat figyelembe véve évente legfeljebb tíz
adományozható.
(3) E kitüntető díjra javaslatot tehetnek a közgyűlés tagjai, a közgyűlés bizottságai, a város
intézményei, társadalmi közösségei, szervezetei, egyesületei, melyet részletes indokolással, az
átadás évének október 31. napjáig kell megküldeni a polgármesternek. A díj odaítéléséről a
közgyűlés dönt, a bizottságok véleménye alapján, melyet a polgármester terjeszt a közgyűlés
elé.
(4) A „Zalaegerszegért Díj” adományozásáról a közgyűlés minősített többséggel határoz.
(5) A díjjal kitüntetettet az adományozásról szóló oklevél, „Zalaegerszegért” feliratú
emlékplakett és nettó 150.000,-Ft (szervezet, közösség esetén bruttó 200.000,-Ft) pénzjutalom
illeti meg, amelyet ünnepélyes keretek között december hónapban vehet át a város
polgármesterétől.
5.2 "ZALAEGERSZEG GAZDASÁGFEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ"
5. §
(1)3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Zalaegerszeg
Gazdaságfejlesztéséért Díj” kitüntetést adományozhat olyan gazdasági társaságoknak, egyéni
vállalkozóknak, magánszemélyeknek, akik a város gazdaságfejlesztéséért kiemelkedő munkát
végeztek.
(2) A kitüntetésből évente legfeljebb kettő adományozható.
(3) A díjra javaslatot tehetnek a közgyűlés tagjai, a közgyűlés bizottságai, a város intézményei,
társadalmi közösségei, szervezetei.
(4)4 A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra javasolt gazdasági szervezet, egyéni vállalkozó és
magánszemély nevét, címét, az elismerni kívánt tevékenység részletes ismertetését.
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(5) A javaslatot indokolással ellátva az átadást megelőző év október 31. napjáig írásban kell
megküldeni a polgármesternek.
(6) A polgármester a bizottságok véleményének kikérése után terjeszti a javaslatot a közgyűlés
elé.
(7) A kitüntetésről a közgyűlés minősített többséggel határoz.
(8) A díjjal a kitüntetettet az adományozásról szóló oklevél, valamint egy zalaegerszegi művész
által legfeljebb bruttó 180.000,-Ft értékben készített képzőművészeti alkotás illeti meg.
(9)5 A díjat a polgármester január hónapban a városi ünnepség (újévi fogadás) keretében adja
át, vagy annak elmaradása esetén a polgármester által meghatározott egyéb időpontban.
6. „KULTÚRA MECÉNÁSA DÍJ”
6. §
(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Kultúra mecénása díj”-at
adományozhat olyan magánszemélynek, cégnek, aki (amely) kiemelten támogatja a kulturális
ágazatban megvalósuló programokat.
(2) A díjból évente egy adományozható.
(3) A díjjal a kitüntetettet az adományozásról szóló oklevél, valamint egy zalaegerszegi művész
által legfeljebb bruttó 200.000,-Ft értékben készített képzőművészeti alkotás illeti meg.
(4) A díjat elnyerő személyre, cégre javaslatot a közgyűlés tagjai, a közgyűlés bizottságai, a
város kulturális intézményeinek vezetői tehetnek.
(5) A javaslatot írásos indokolással ellátva az átadást megelőző év október 31. napjáig kell a
polgármesternek eljuttatni.
(6) A javaslatot a polgármester a kultúráért felelős bizottság véleményének kikérése után
terjeszti a közgyűlés elé.
(7) A díjról a közgyűlés minősített többséggel határoz.
(8) A díj minden évben a Magyar Kultúra napján kerül átadásra.
7. „SPORT MECÉNÁSA DÍJ”
7. §
(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Sport mecénása díj”-at
adományozhat olyan magánszemélynek vagy szervezetnek, aki (amely) kiemelten támogatja a
város sportéletében megvalósuló programokat, kiemelt szponzora a város sportszervezeteinek.
(2) A díjból évente egy adományozható.
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(3) A díjjal a kitüntetettet az adományozásról szóló oklevél, valamint egy zalaegerszegi
képzőművész által legfeljebb bruttó 200.000,-Ft értékben készített képzőművészeti alkotás illeti
meg.
(4) A díjra javaslatot a közgyűlés tagjai, a közgyűlés bizottságai, a város közigazgatási területén
működő, hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet végző szervezetek vezetői tehetnek.
(5) A javaslatot írásos indokolással ellátva az átadást megelőző év október 31. napjáig kell a
polgármesternek eljuttatni.
(6) A javaslatot a polgármester a sportért felelős bizottság véleményének kikérése után terjeszti
a közgyűlés elé.
(7) A díjról a közgyűlés minősített többséggel határoz.
(8) A díj minden év januárjában a sportolók védőszentjének, Szent Sebestyénnek napjához
kötődően kerül átadásra.
8. „KERESZTURY DEZSŐ-DÍJ”
8. §
(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése „Keresztury Dezső-díj”-at
adományozhat olyan magánszemélynek, aki Keresztury Dezső életművének, irodalmi és
tudományos munkásságának kutatásában vagy az általa művelt irodalmi és tudományos
szakterületeken kiemelkedőt és példaértékűt alkotott.
(2) A díjból két évente egy adományozható. A díj személyek és művek között nem osztható
meg.
(3) A díjjal a kitüntetettet az adományozásról szóló oklevél, valamint egy zalaegerszegi
képzőművész által készített emlékplakett és nettó 150.000,-Ft pénzjutalom illeti meg.
(4) A díjra javaslatot a zalaegerszegi Keresztury Emlékbizottság tesz a Bölcsészettudományi
Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete ajánlásának figyelembevételével.
(5) A javaslatot írásos indokolással ellátva az átadás évét megelőző október 31. napjáig kell a
polgármesterhez eljuttatni.
(6) A javaslatot a polgármester a kultúráért felelős bizottság véleményének kikérése után
terjeszti a közgyűlés elé.
(7) A díjról a közgyűlés minősített többséggel határoz.
(8) A díj a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezendő gálaesten kerül átadásra.
9. „Polgármesteri Elismerő Oklevél díj”
9. §
(1) „Polgármesteri Elismerő Oklevél díj” adományozható azon személyek számára, akik
tevékenységükkel a város kultúrájának, szellemi életének fejlődését, a városban élők

életkörülményeinek javítását szolgálták, kiemelkedő sporteredményt értek el, hozzájárulva
ezzel a város hírnevének öregbítéséhez.
(2) A kitüntető díjból ágazatonként évente legfeljebb tíz adományozható.
(3) A kitüntetett oklevelet vehet át a polgármestertől ünnepélyes keretek között. Az oklevéllel
együtt pénzjutalom adható, mértékét a polgármester határozza meg.
(4) A kitüntető díj odaítéléséről átruházott hatáskörben a polgármester határoz, döntéséről
tájékoztatja a közgyűlést.
10. KÖZÖS RENDELKEZÉSEK
10. §
(1) Nem adományozható kitüntető cím, illetve díj azon személyek számára, illetve a
méltatlanság esetére megállapított eljárást kell alkalmazni azzal szemben, akit jogerős fegyelmi
határozat, vagy büntető ítélet elmarasztal.
(2) Az elismerő címek és díjak adományozását, illetve azok esetleges visszavonását a helyi
sajtóban és a városi televízióban közzé kell tenni.
(3) A kitüntető címekkel és díjjal összefüggő kiadásokat az önkormányzat költségvetésében kell
biztosítani.
(4) A kitüntetettekről és díjazottakról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(5) A kitüntető cím egy személynek, szervezetnek, közösségnek csak egyszer, a kitüntető díj
többször is adományozható.
(6) Az e rendelet hatályba lépése előtt adományozott kitüntetések továbbra is viselhetők.
(7) Ha a kitüntetett, illetve a díjjal jutalmazott személy, szervezet, egyesület, közösség
méltatlanná válik az elismerő cím viselésére, annak visszavonására az adományozásra
vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.
11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. §
Hatályát veszti a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004. (IX.24.)
önkormányzati rendelet.
12. §
(1) Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 11/2022. (IV.14.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2022. április 15.
napján lépnek hatályba.
dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

