
HAJÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

14/2008.(XII.23.) számú rendelete 

kitüntető díjak alapításáról 

 

 

Hajós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a városért, 

vagy az egyetemes emberi értékek és kapcsolatok terén végzett kiemelkedő tevékenység 

elismeréseként adományozható kitüntető címekről és díjakról a következő rendeletet 

alkotja. 

 

I. fejezet 

"HAJÓS VÁROS DÍSZPOLGÁRA" 

kitüntető cím adományozása 

1.§ 

 

”HAJÓS VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető címmel (továbbiakban: Cím) ismerhetők 

el azoknak az érdemei, akik Hajós város fejlődését, hírnevének öregbítését 

előmozdították, vagy a hazai, illetve nemzetközi politikai, társadalmi, gazdasági, 

műszaki, tudományos, művészeti életben vagy a sportban kiemelkedő tevékenységet, 

teljesítményt nyújtottak és ezzel a város polgárai körében közmegbecsülésre tettek szert. 

      2.§ 

 

(1) A Címet élő személy kaphatja, állampolgárságra való tekintet nélkül. Hivatalban 

lévő polgármesternek és testületi képviselőnek a Cím nem adományozható. 

 

(2)  A Címet 3 évente egy személynek lehet adományozni, első alkalommal 2009-ben.  

 

(3) A Cím adományozására a polgármester, városi önkormányzati képviselő, a 

képviselő-testület bizottsága, illetve rajtuk keresztül a városban működő intézmények, 

bejegyzett társadalmi szervezetek és a kisebbségi önkormányzatok tehetnek javaslatot. 

Egy szervezet kitüntetésre legfeljebb egy személyt javasolhat. 

 

(4) A javaslatnak tartalmaznia kell a Címre méltónak tartott személy nevét, lakcímét, 
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tevékenységének, életművének általános ismertetését, továbbá az elismerni kívánt 

tevékenység méltatását. 

 

(5) A javaslatot adott év május 31-ig kell eljuttatni a polgármesternek. A Cím 

odaítéléséről a polgármester előterjesztésére a képviselő-testület a május 31-ét követő 

rendes ülésén dönt.  

      3.§ 

(1) A „HAJÓS VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím átadása és a díszpolgár 

beiktatása adott év augusztus 15-én, Hajós várossá avatásának évfordulóján tartott 

ünnepi képviselő-testületi ülés keretében történik meg, méltató beszéd kíséretében. 

 

(2) Rendkívül indokolt esetben a Cím egyéb időpontban és alkalommal is átadható, de 

mindig megtartva annak méltóságát és ünnepélyes kereteit. 

 

(3) A Címmel az önkormányzat Díszpolgári Oklevelet és kitüntető jelvényt adományoz. 

A Címmel nettó 100,000,- forint pénzjutalom jár. 

 

(4) A Díszpolgári Oklevél pergamen utánzatú papírtekercs, ami fa tokban kerül 

átadásra.  

 

(5) A Díszpolgári Oklevélnek tartalmaznia kell: 

a) felül középen a város színes címerét 

 

b) a díszpolgár nevét  

 

c) az adományozás indokait 

 

d) az adományozó képviselő-testületi határozat számát 

 

e) az adományozás időpontját 

 

f) a polgármester és a jegyző aláírását. 

 

(4) Kitüntetett külföldi állampolgárságú személy esetén a díszpolgár anyanyelvén 

készült hivatalos fordítást is mellékelni kell. 

 

(6) A díszpolgári címmel járó kitüntető jelvény 65 mm átmérőjű, kör alakú, anyaga 
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bronz. A középen Hajós Város címere található, a szélén körbe az alábbi felirat szerepel: 

„Hajós Város Díszpolgára”. A díszpolgári jelvény viselése nem sértheti a Magyar 

Köztársaság kitüntetéseinek viseléséről szóló jogszabályokat. 

 

II. fejezet 

 

„HAJÓS VÁROSÉRT DÍJ” 

kitüntető cím adományozása 

 

4. § 

 

(1) Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete "HAJÓS VÁROSÉRT DÍJ" ( a 

továbbiakban: Díj) elnevezéssel kitüntető díjat alapít. 

 

(2) HAJÓS VÁROSÉRT DÍJ azoknak a magánszemélyeknek és/vagy közösségeknek 

adományozható, akik/amelyek Hajós városért, a város fejlődéséért, hagyományainak 

ápolásáért maradandót alkottak, munkásságukkal/tevékenységükkel kimagasló 

érdemeket szereztek. 

 

(3) A Díj évente egy személy vagy közösség részére adományozható. Hivatalban lévő 

polgármesternek és testületi képviselőnek a Díj nem adományozható. 

 

(4) A Díj adományozásának rendje a jelen rendelet 2. § (2)-(5) bekezdéseiben foglalt 

előírások szerint történik. 

 

(5) A Díj átadására vonatkozó előírások megegyeznek a 3. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakkal. 

 

(6) A Díjjal egy kézműves technikával készült, hajósi népviseletbe öltözött párt ábrázoló 

kerámiaszobor, továbbá nettó 50,000,- forint pénzjutalom jár. 

 

(7) A Díj adományozását igazoló Hajós Város címerével ellátott díszes oklevelet a 

polgármester és a jegyző írja alá, és látja el a város pecsétjével. 
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III. fejezet 

 

„HAJÓS VÁROS BORA” 

elismerés adományozása 

 

5.§ 

 

(1) Hajós Város Önkormányzata Képviselő-testülete "HAJÓS VÁROS BORA" 

elnevezéssel elismerő díjat alapít. 

 

(2) A „Hajós Város Bora” cím elnyeréséért az a magántermelő, illetve borászati 

tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság / a továbbiakban : 

bortermelő / nyújthat be nevezést, akinek 

a.) lakóhelye, illetve székhelye Hajóson található, 

b.) benevezett bora teljes egészében Hajós közigazgatási területén termett,  

c.) a benevezett borból rendelkezik legalább 500 liternyi értékesíthető mennyiséggel és 

mindezeket írásbeli nyilatkozatban is megerősíti. 

 

(3) Nevezni minden év július 31-ig lehet az 1. számú mellékletben található 

Nyilatkozatnak a Polgármesteri Hivatalban történő leadásával és a nevezési díj 

befizetésével (1000,- Ft boronként). 

 

(4) A nevezett borokból boronként 3 db 0,75 literes üvegbe palackozott bormintát – 

amin csak a borfajtát és évjáratot szabad feltüntetni – a jegyző a bortermelőtől az 

előzetesen megküldött értesítésben szereplő időpontban a bor tárolási helyeként  

szolgáló borospincében veszi át. Egyidejűleg a bor tárolására szolgáló tárolóedényt vagy 

edényeket megjelöli. 

 

(5) A jegyző a mintákat az átvételkor sorszámozza és jegyzéket készít róluk. 

 

(6) A mintákat 7 tagú bizottság bírálja el, aminek tagjai: a polgármester, az 

alpolgármester, a jegyző, a Hajósi Hegyközség elnöke, a hajósi hegybíró, az előző évi 

Orbán Napi Borversenyen legmagasabb pontszámot elérő vörös és fehérbor termelője. 
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(7) A borminták elbírálásra a Múzeumpincében kerül sor. 

 

(8) A bírálati módszert a bizottság a bírálat kezdetén a hegyközség elnökének 

javaslata alapján állapítja meg. 

 

(9) A legjobb eredményt elérő bor nyeri el a „Hajós Város Bora” címet.  

 

(10) A címet elnyerő bortermelő jogosult az évszám feltüntetésével a „Hajós Város 

Bora” címet a nyertes bort tartalmazó palackokon feltüntetni, továbbá a címet 

hirdetésben, plakáton, egyéb reklámban használni. 

 

(11) Hajós Város Polgármesteri Hivatala a bortermelő által leadott Nyilatkozatban 

feltüntetett mennyiségnek megfelelő – a megjelölt liter mennyiséget átváltva 0,75 

palackokba történő palackozást alapul véve - számú matricát készített „Hajós Város 

Bora évszám” felirattal, amit a bortermelő rendelkezésére bocsát. 

 

(12) A díj átadása a 3. § (1) bekezdésben foglaltak szerint történik. 

 

(13) Hajós Város hivatalos rendezvényein a díjat elnyert bor kerül felszolgálásra a díj 

következő odaítéléséig. 

IV. fejezet 

Vegyes és záró rendelkezések 

6.§ 

 

(1) A „HAJÓS VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címet, illetve a „HAJÓS VÁROSÉRT DÍJ”-

at érdemtelenné válás esetén a képviselő-testület visszavonhatja. Ennek rövid indoklását 

az erről szóló határozathoz csatolni kell. A Címet illetve Díjat vissza kell vonni attól, akit 

bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.  

 

(2) Az önkormányzati kitüntető címek és díjak adományozásával kapcsolatos előkészítő 

és ügyviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el. 

 

(3) A díjazottak nevét, rövid életrajzát és az adományozó képviselő-testületi határozat 

másolatát igényes kivitelezésű, bővíthető almanachban kell megőrizni, amiről a jegyző 
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gondoskodik. A díjazottak nevét, rövid életrajzát a hajósi honlapon szerepeltetni kell. 

 

(4) Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

  /: Schön Ferenc :/   /: Mayer Ferenc :/ 

    polgármester            jegyző 


