
F E L H Í V Á S 

 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek, díjak, más 

elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 8/2016. (IV. 28.) önkormányzati 

rendelete 5. §-a alapján a Képviselő-testület bizottsága, a polgármester, az alpolgármester, 

települési önkormányzati képviselő, nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, a 

városban működő jogi személyek, önszerveződő közösségek, egyéb szervezetek;, 

intézmények, költségvetési szervek közössége, a városban élő természetes személyek, 

Testnevelési és sport díj, továbbá Kiváló tanuló, kiváló sportoló díj esetében az a-h) 

pontokban említetteken kívül a sportegyesület vezetője, az iskola igazgatója, a javasolt 

személy edzője, tanítója, tanára kezdeményezhetik az alábbi kitüntető címek adományozását: 

 

 

 

„Gyermekekért díj” annak adományozható, aki a gyermekek érdekében kifejtett 

munkájával, tevékenységével kiemelkedő érdemeket és megbecsülést vívott ki a szakmai 

közösség, a szülők, gyermekek, illetve a város lakossága körében.  

 

„Közszolgálati díj” annak adományozható, aki a város közéletében, a köz szolgálatában – 

különösen közszolgálati, közalkalmazotti vagy más szolgálati jogviszonyban – hosszú időn át 

kiemelkedő munkát végzett és ezzel hozzájárult a közszolgálat megbecsülésének és a 

szolgáltatások színvonalának emeléséhez. 

 

„Közművelődési díj” adományozható annak, aki kiemelkedő eredményt ért el a város és 

lakossága kulturális-közművelődési életének megszervezésében, irányításában, fejlesztésében, 

a kultúra szeretetének meghonosításában s aktív résztvevője a város közéletének. 

 

„Közegészségügyi díj” annak adományozható, aki a város egészségügyi, szociális ellátása 

érdekében – akár az alapellátás, akár a szakellátás területén – kiemelkedő, példamutató 

munkát végzett. 

 

„Környezetvédelmi díj” adományozható annak, aki a város természeti vagy épített 

környezetének kialakításáért, fenntartásáért, védelméért, a meglévő értékek megőrzése és 

fejlesztése érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtott vagy a lakosság – kiemelten a 

gyermekek és az ifjúság – környezettudatos nevelése érdekében aktív tevékenységet fejtett ki. 

 

„Pedagógiai díj” adományozható annak a részére, aki kiemelkedő eredményt ért el az óvodai 

nevelés, az általános iskolai, a középfokú vagy felsőfokú oktatás és nevelés területén, a 

kollégiumi oktató-nevelő munkában vagy a tehetséggondozásban; továbbá annak, aki magas 

szintű felkészültsége alapján élen jár az új és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában, 

alkalmazásában. 

 

„Testnevelési és sport díj” annak adományozható, aki a város sportéletének fejlődése 

érdekében kifejtett tevékenységével, sportteljesítményével – ideértve az aktív sportolói és az 

edzői tevékenységet egyaránt – kiemelkedőt nyújtott. 

 

„Kiváló tanuló, kiváló sportoló díj” annak az ercsi iskolában tanuló vagy Ercsiben lakó 

általános vagy középiskolás diáknak adományozható, aki mind a tanulás, mind pedig a sport 

területén kimagasló teljesítményt nyújtott. 



 

Fenti elismerések egy-egy személynek adományozhatók. 

 

„Díszoklevél” adományozható annak, aki Ercsi közéletében, a település megóvása, fejlesztése 

érdekében olyan kiemelkedő munkát végzett vagy maradandót alkotott, amellyel általános 

elismerést vívott ki a lakosság körében. Díszoklevél – a Képviselő-testület döntésétől függően 

– évente több is adományozható.  

 

„Emléklap” adományozható az arany-, a gyémánt-, a vas-, a rubin- és a gránitdiplomás 

pedagógusoknak. Emléklap – amennyiben annak feltételei fennállnak – bármikor 

adományozható, arról a Képviselő-testület bármikor dönthet. 

 

 

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az a rendeletben meghatározott kitüntető 

címek, díjak, más elismerések (a továbbiakban együtt: elismerések) alapításával és 

adományozásával fejezi ki köszönetét, tiszteletét, elismerését és megbecsülését mindazon 

személyek és közösségek iránt, akik életművükkel, tevékenységükkel, a város közéletében 

való közreműködésükkel, a köz érdekében végzett tevékenységükkel kiemelkedő 

teljesítményt nyújtottak, maradandót alkottak és mindezzel hozzájárultak Ercsi szellemi és 

anyagi gyarapodásához, fejlődéséhez, jó hírnevéhez. 

 

Fentiek alapján felhívjuk figyelmüket, hogy a felsorolt kitüntetésekre az önkormányzati 

rendelet 1. számú melléklete szerinti írásos méltatás csatolásával (jelen felhívás 

melléklete) megtehetik javaslataikat, melyeket 2016. december 15-ig a Polgármesteri 

Hivatal Titkárságán, Győri Máté polgármesternek címezve adhatnak le. A javaslattétellel 

kapcsolatos egyéb kérdésekben a Polgármesteri Hivatal az érdeklődők rendelkezésére áll.  

 

A beérkezett kitüntetési javaslatokról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. 

január havi ülésén fog döntést hozni, s a kitüntetések átadására a 2017. március 15-i 

önkormányzati ünnepségen kerül sor.   

 

 

Ercsi, 2016. november 9.  

 

 

 Szíves közreműködésüket előre is megköszönve: 

 

  Győri Máté sk. 

    polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAVASLAT  

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ADOMÁNYOZHATÓ 

ELISMERÉSRE 

 

 

1. Az elismerés megnevezése: 

 

2. A javaslatot tevő személy vagy szervezet megnevezése: 

 

3. Az elismerésre javasolt személy vagy szervezet 

a) neve, illetve megnevezése: 

b) lakcíme, illetve székhelye: 

c) foglalkozása, beosztása (természetes személy estében):  

d) elérhetősége (telefonszám, e-mail): 

 

 4. Részletes indokolás 

 (Az elismerésre javasolt rövid életútja, Ercsi város életében betöltött szerepének, 

 eredményeinek méltatása, az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes 

 leírása.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt:    

 

          aláírás 



  


