
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2015 (IX.11.) önkormányzati rendelete
A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről

A  Békés  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése  Magyarország  Alaptörvénye  32.  cikk  (1)
bekezdés a) és i) pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  42.§  3)  pontjában  kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. fejezet
Polgárokért kitüntető díj

1.§  (1)  A  Közgyűlés  a  Békés  megyében  legalább  egy  önkormányzati  cikluson  keresztül
végzett önkormányzati közéleti tevékenysége során a megye történelmi hagyományaira építve
kiemelkedő szerepet betöltő, továbbá a megye fejlődésének előmozdítása, hagyományainak
megőrzése,  valamint  a  Békés  megyét  érintő  példamutató  munkásságot  tanúsító  személy
tevékenységének elismerése érdekében

„Polgárokért”
kitüntető díjat alapít.

(2) A kitüntető díj naptári évenként legfeljebb egy alkalommal,  egy polgármesternek vagy
volt polgármesternek adható.

(3) A kitüntető díjjal Békés megyét jelképező művészeti alkotás és díszoklevél kerül átadásra.

(4)A  művészeti alkotás arany kitűző formájában kerül megformálásra. A kitűző mérete 11,2 x
12  mm.  Alapja  egy  sárga,  14  karátos  megyetérkép  forma  0.8  mm  anyagvastagságú
aranylemezből. A vízszintesen futó „Polgárokért” felirat egy 0.5 mm vastagságú, szintén 14
karátos fehérarany lemezen áll, ami enyhén domború. A felirat betűmérete 6,75 pont, alatta az
aranylemezre gravírozott. Az évszám betűmérete 5,75 pont, a szövegek betűtípusa az Elegant-
Garamond HU Italic változata. Az alkotás hátulról bakonrugóval kerül rögzítésre. A kitűző
pontos rajzát és méretezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(5) A díszoklevél tartalmazza az adományozó nevét, a díj megnevezését, a kitüntetett nevét,
az adományozás évét, a kitüntető díjra való érdemesség rövid indokolását, az adományozás
idejének pontos naptári napját, a megyei pecsétet, valamint a Közgyűlés elnökének aláírását.

2.§ (1) A kitüntető díjat a Közgyűlés adományozza. A kitüntető díjat a Közgyűlés elnöke adja
át.

(2) A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek:
a. a Közgyűlés képviselő tagjai,
b. a Békés megye országgyűlési képviselői
c. békés megyei állandó lakcímmel rendelkező európai parlamenti képviselő.

(3)  A  kitüntető  díj  adományozására  tett  javaslatokat  a  tárgyév  június  30.  napjáig  kell
megküldeni a Közgyűlés elnöke részére. A határidő elteltét követően beérkezett javaslatok
a  kitüntető  díj  tárgyévi  adományozására  irányuló  döntési  eljárásban  nem  vehetőek
figyelembe.



(4) A személyi javaslatnak tartalmaznia kell  a jelölt  szakmai életútját,  teljesítményének
ismertetését,  valamint  azokat  az  indokokat,  amelyek  a  Polgárokért  díj  adományozását
megalapozhatják.

(5) A kitüntető díj  odaítélésének véleményezésére bizottságot  kell  létrehozni,  amelynek
elnöke a Közgyűlés  elnöke,  tagjai  a  megyei  tanácsnokok és a  Közgyűlés – elnök által
felkért – három tagja.
(6)  A bizottság  által  véleményezett  és rangsorolt  javaslat  a  bizottság  elnöke terjeszti  a
Közgyűlés elé.

(7) A kitüntető díj átadására minden évben, nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából
tartott ünnepi közgyűlésen kerül sor.

(8)  Posztumusz  kitüntető  díj  adományozása  esetén  a  kitüntetett  közeli  hozzátartozója
jogosult a díj átvételére.

(9)  2015.  évben a kitüntetés  átadására  – a  (7)  bekezdéstől  eltérően  – a  „300 éves  Békés
megye”  ünnepi  közgyűlés  keretében  kerül  sor,  az  erre  vonatkozó  javaslatokat  –  a  (3)
bekezdéstől eltérően – október 12. napjáig lehet benyújtani.

II. fejezet
„Békés Megyéért” kitüntető díj

3.§  A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)
(1) Békés megye társadalmi, gazdasági, tudományos fejlődéséért, nemzetközi kapcsolatai

erősítéséért,  valamint  a  művészeti  és  kulturális  élet,  továbbá  a  sport  területén
kimagasló  eredményeket  elérő  személyek,  kollektívák  tevékenysége  elismerése
érdekében,

(2) A COVID-19 vírus okozta világjárvány során a Békés megyei lakosság egészségét
szem  előtt  tartó  megelőzésben  és  védekezésben  dolgozó  személyek,  kollektívák
kiemelkedő munkája elismerése érdekében

„Békés Megyéért”
kitüntető díjat alapít. 

4.§  (1)  A kitüntető  díjjal  emlékplakett  és  oklevél  kerül  átadásra,  továbbá a  kitüntetettnek
egyszeri nettó 120.000 Ft összegű pénzjutalom jár.

(2) Az emlékplakett bronzból készült, 100 mm átmérőjű, 10 mm vastagságú, mindkét oldalán
megmunkált  kör alakú érem. Az előlapon dombornyomással Békés megye címere látható,
alatta BÉKÉS MEGYÉÉRT felirattal. A hátlapon középen a kitüntetett neve és a kitüntetés
éve gravírozva, körülötte a BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KITÜNTETŐ
DÍJA felirat olvasható

(3) Az emlékplakett hátlapjára a kitüntető díjban részesülő neve és az adományozás éve kerül
bevésésre.

(4) A kitüntető díj díszdobozban kerül átadásra.



(5) Az oklevél tartalmazza az adományozó nevét, a díj megnevezését, a kitüntetett nevét, a
kitüntető  díjra  való  érdemesség  rövid  indokolását,  az  adományozás  idejét,  valamint  a
Közgyűlés elnökének aláírását.

5.§ (1) A kitüntető díjakat a Közgyűlés adományozza. A kitüntető díjakat a Közgyűlés elnöke
adja át.

(2) A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek:
a. a Közgyűlés tagjai, bizottságai,
b. Békés megye országgyűlési képviselői,
c. a Békés megye területén működő települési önkormányzatok képviselő-testületei,
d. területi nemzetiségi önkormányzatok.

(3) A Békés Megyei Önkormányzati Hivatal alkalmazottjaira vonatkozó javaslattételhez a
Közgyűlés elnöke, illetve a jegyző előzetes egyetértése szükséges.

(4)  A kitüntető díj adományozására tett javaslatokat
a)  a tárgyév május 31. napjáig, 
b) a 3. § (2) bekezdése esetében 2020. június 15. napjáig kell megküldeni a Közgyűlés

elnöke részére;
c)  A  határidő  elteltét  követően  beérkezett  javaslatok  a  kitüntető  díj  tárgyévi
adományozására irányuló döntési eljárásban nem vehetőek figyelembe.

(5) A kitüntető díj  odaítélésének véleményezésére bizottságot  kell  létrehozni,  amelynek
elnöke a Közgyűlés  elnöke,  tagjai  a  megyei  tanácsnokok és a  Közgyűlés – elnök által
felkért – három tagja.

(6) A bizottság által véleményezett és rangsorolt javaslatokat a bizottság elnöke terjeszti a
Közgyűlés elé.

(7) A kitüntető díjak átadására minden évben, nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából
tartott ünnepi közgyűlésen kerül sor.

(8) A Közgyűlés évente 
a) a 3. § (1) bekezdése esetében legfeljebb három kitüntető díjat adományoz,

 b) a 3. § (2) bekezdése esetében legfeljebb három kitüntető díjat adományoz

6.§ Posztumusz kitüntető díj adományozása esetén a kitüntetett közeli hozzátartozója jogosult
a díj átvételére.

7.§  (1)  A  kitüntető  díjat  vissza  kell  vonni  attól  a  kitüntetettől,  akit  a  bíróság  szándékos
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt vagy a közügyek gyakorlásától eltiltott.

(2) A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett  arra érdemtelenné vált,  ha vele
szemben jogerősen hivatalvesztés vagy elbocsátás fegyelmi büntetés került kiszabásra.

(3) A kitüntető díj visszavonására javaslatot a jelen rendelet 5.§ (2) bekezdésében felsorolt
szervezetek és személyek tehetnek. A kitüntető díj visszavonásának kérdésében a 5.§ (5)
bekezdése  szerinti  bizottság  véleményezése  alapján  a  Közgyűlés  dönt  és  elnöke  útján
intézkedik az adományozott emlékplakett, valamint oklevél bevonásáról.



III. fejezet
„Elnöki elismerés” kitüntető díj

8. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat célja, hogy elismerje azon magánszemélyek vagy
közösségek  tevékenységét,  akik  Békés  megyében  hosszú  ideje  –  legalább  10  éve  –
kiemelkedően magas színvonalú munkát végeztek az élet bármely területén, vagy egy jelentős
cselekedettel a Megye jó hírnevét öregbítették.
                                        
(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott cél megvalósítása érdekében a Közgyűlés

„Elnöki elismerés”
kitüntető díjat alapít.

9. § (1) Az „Elnöki elismerés” kitüntető díjjal oklevél és emlékplakett kerül átadásra, továbbá 
a kitüntetettnek egyszeri nettó 80.000 Ft összegű pénzjutalom jár.

(2) Az átadott  oklevél tartalmazza az adományozó nevét,  a díj  megnevezését,  a kitüntetett
nevét,  a  kitüntetésre  való  érdemesség  rövid  indokát,  az  adományozás  idejét,  valamint  a
Közgyűlés Elnökének aláírását.
Az oklevelet a Békés Megyei Önkormányzat díszpecsétjének lenyomata díszíti.

10. § Az emlékplakett kétoldalú, bronzból készült. Az előlapon dombornyomással a Körösök
összefolyását ábrázolását látkép található, felette KÖRÖSÖK VIDÉKE felirat olvasható. A
hátlapon,  középen  a  megye  címer,  körülötte  a  BÉKÉS  MEGYE  ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKÉTŐL felirat olvasható.

11. § (1) A kitüntető díj adományozásáról a Közgyűlés Elnöke dönt.

(2) A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek:
 a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője,
 a Békés megyében működő oktatási és szakképzési intézmények fenntartói szervének

vezetői,
 az Országos Mentőszolgálat  Dél-  Alföldi Regionális  Mentőszervezet  Békés megyei

Kirendeltségének vezetője,
 a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője,
 szociális és gyermekvédelmi intézmények fenntartói,
 az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Dél-alföldi Térségi Igazgatóság vezetője.

A javaslatokat  részletes  érdemi  indokolással  tárgyév február 1.  napjáig kell  megküldeni  a
Közgyűlés Elnökének. A határidő jogvesztő, a határidő eltelte után megküldött javaslatokat az
elbírálás során nem lehet figyelembe venni.

3. A kitüntető díj odaítélésének véleményezésére bizottságot kell létrehozni, amelynek
tagjai a megyei tanácsnokok és a Közgyűlés – elnök által felkért – három tagja.

4. A bizottság az általa véleményezett  és rangsorolt  javaslatokat  a tárgyév március 1.
napjáig terjeszti a Közgyűlés Elnöke elé.

5. A Közgyűlés Elnöke a kitüntető díjat minden évben, a március 15-i nemzeti ünnepünk
alkalmából megtartott ünnepi közgyűlés keretében adja át.



6. Posztumusz  kitüntető  díj  adományozása  esetén  a  kitüntetett  közeli  hozzátartozója
jogosult a díj átvételére.

7. Évente hat „Elnöki elismerés” kitüntető díj adományozható.

IV. fejezet
„Nemzetiségi díj” kitüntető díj

12. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat célja, hogy a soknemzetiségű Békés megyében a
nemzetiségek  kultúrájának,  nyelvének,  identitásának  megőrzésében  és  fejlesztésében
kiemelkedő tevékenységet végző, különböző nemzetiségű személyek elismerésre kerüljenek.

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott cél megvalósítása érdekében a Közgyűlés

„Nemzetiségi díj”

kitüntető díjat alapít.

(3) Évente – nemzetiségenként – egy-egy „Nemzetiségi díj” kitüntető díj ítélhető oda.

13. § (1) A „Nemzetiségi díj” kitüntető díjjal oklevél és emlékplakett kerül átadásra, továbbá
a kitüntetettnek egyszeri nettó 50.000 Ft összegű pénzjutalom jár.

(2) Az átadott  oklevél tartalmazza az adományozó nevét,  a díj  megnevezését,  a kitüntetett
nevét,  a  kitüntetésre  való  érdemesség  rövid  indokát,  az  adományozás  idejét,  valamint  a
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnökének aláírását.
Az oklevelet a Békés Megyei Önkormányzat díszpecsétjének lenyomata díszíti.

(3) Az emlékplakett kétoldalú, bronzból készült. Az előlapon öt egymásba fonódó, különböző
alakú és felületű, íves körvonalú, absztrakt forma szimbolizálja az együtt élő nemzetiségeket.
A hátlapon, középen a megye címer, alatta a BÉKÉS MEGYEI NEMZETISÉGI DÍJ felirat
olvasható.

14. § (1) A kitüntető díj odaítéléséről a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése Társadalmi
Kapcsolatok Bizottsága dönt.
(2)  A kitüntető  díj  adományozására  javaslatot  a  megyében  működő,  megyei  és  települési
nemzetiségi önkormányzatok tehetnek.
(3) A javaslatokat részletes érdemi indokolással tárgyév november 1. napjáig kell megküldeni
a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnökének. A határidő jogvesztő, a határidő eltelte után
megküldött javaslatokat az elbírálás során nem lehet figyelembe venni.
(4)  A Közgyűlés  Elnöke  és  a  Társadalmi  Kapcsolatok  Bizottság  Elnöke  a  kitüntető  díjat
minden év december hónapjában, a Nemzetiségek Napjához kapcsolódó ünnepi eseményen
adja át.

(5) Posztumusz kitüntető díj adományozása esetén a kitüntetett közeli hozzátartozója jogosult 
a díj átvételére.

IV/A. Fejezet 
„Sík Ferenc díj a magyar ősbemutatókért” kitüntető díj



14/A.§ (1) A Közgyűlés a Békés megyei származású Sík Ferenc, Kossuth- és Jászai Mari-
díjas rendező munkásságára emlékezve célul tűzve ki, hogy ösztönözze a magyar drámák
megszületését és bemutatását, valamint azok elismerése érdekében

„Sík Ferenc díj a magyar ősbemutatókért”

kitüntető díjat alapít.

(2) A kitüntető díj naptári évenként egy alkalommal adható olyan rendező vagy társulat
részére, aki vagy amely sokat tett a magyar drámák megszületéséért, színpadra állításáért,
művészi  munkájával  hozzájárult  a  magyar  színházi  kultúra  fejlődéséhez,  és  színházi
tevékenysége méltó Sík Ferenc szellemi örökségéhez.

(3) A kitüntető díj odaítélése során előnyben részesül azon rendező vagy társulat, aki vagy
amely a népművészet, a néptánc értékeit is beépíti színházművészetébe.

1. A kitüntető díjjal emlékplakett és díszoklevél kerül átadásra.

1. Az  emlékplakett  bronzból  készült,  90  mm  átmérőjű,  10  mm  vastagságú,  mindkét
oldalán  megmunkált  kör  alakú  érem.  Az  előlapon  dombornyomással  Sík  Ferenc
portréja  látható.  A  hátlapon  ”  felirat  olvasható.  Az  emlékplakett  díszdobozban,
bőrtarisznyában  kerül  átadásra,  emlékeztetve  Sík  Ferenc  jellegzetes  alakjára,  aki
tarisznyájában mindig új magyar drámákkal szolgálta a magyar színjátszás ügyét.

1. A díszoklevél  tartalmazza  az  adományozó nevét,  a  díj  megnevezését,  a  kitüntetett
nevét, az adományozás évét, a kitüntető díjra való érdemesség rövid indokolását, az
adományozás idejének pontos naptári napját, a megyei pecsétet valamint a Közgyűlés
elnökének aláírását.

14/B.§ (1) A kitüntető díj odaítéléséről bizottság dönt, melynek tagjai:
 a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke,
 a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése mindenkori kulturális ügyekért felelős
 a Gyulai Várszínház delegáltja,
 a Nemzeti Színház delegáltja,
 a Sík család delegáltja,
 a Pécsi Országos Színházi Találkozó (továbbiakban: POSZT) válogatását végző két

személy.

(2) A kitüntető díj  adományozására javaslatot  tehetnek az (1) bekezdés b)-f)  pontjában
megjelölt személyek, továbbá színházak és színházi szakmai szervezetek.

(3)  A  kitüntető  díj  adományozására  tett  javaslatokat  első  év  június  20.  napjáig,  azt
követően  a  tárgyév  május  31.  napjáig  kell  megküldeni  a  Közgyűlés  elnöke részére.  A
határidő elteltét  követően beérkezett  javaslatok a kitüntető díj  tárgyévi adományozására
irányuló döntési eljárásban nem vehetőek figyelembe.

(4) A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt szakmai életútját, teljesítményének ismertetését
valamint azokat az indokokat, amelyek a kitüntető díj adományozását megalapozhatják.



(5) A kitüntető díjat a Közgyűlés elnöke adja át. A kitüntető díj átadásának helyét és 
időpontját az (1) bekezdésben rögzített Bizottság határozza meg.

(6) Posztumusz kitüntető díj adományozása esetén a kitüntetett közeli hozzátartozója 
jogosult a díj átvételére.

IV/B. Fejezet
„Közösségért díj” kitüntető díj 

*(hatályos 2019.VI. 14-től)

14/C. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat célja, hogy elismerje azon természetes személyek
és  civil  szervezetek  eredményeit,  akik  munkájukkal  kiemelkedő  módon  végeztek  Békés
megyei identitást erősítő, közösséget építő, a megyei környezetet szépítő tevékenységet.

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott cél megvalósítása érdekében a Közgyűlés

„Közösségért díj”
kitüntető díjat alapít.

(3) A kitüntető díjból évente legfeljebb 8 adományozható.

(4) A kitüntető díjjal díszoklevél kerül átadásra Az oklevél tartalmazza az adományozó nevét,
a díj megnevezését, a kitüntetett nevét, a kitüntető díjra való érdemesség rövid indokolását, az
adományozás idejét, valamint a Közgyűlés elnökének aláírását.

(5) a) A kitüntető díj adományozására javaslatot tehetnek

aa) Közgyűlés tagjai, bizottságai
ab) Békés megye országgyűlési képviselői
ac) Békés megye területén működő települési önkormányzatok képviselő-testülete

b) A javaslatokat részletes érdemi indokolással tárgyév július 31. napjáig kell megküldeni
a  Közgyűlés  elnökének.  A  határidő  jogvesztő,  a  határidő  eltelte  után  megküldött
javaslatokat az elbírálás során nem lehet figyelembe venni. 

(6)  A  kitüntető  díjak  adományozásáról  a  Békés  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlésének
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt. A kitüntető díjakat a Közgyűlés elnöke adja át.

(7) A kitüntető díjak átadására minden évben a „Megyenapon”, vagy az ahhoz kapcsolódó
rendezvényen kerül sor.

V. fejezet
Záró rendelkezések

15.§  (1)  A  kitüntető  díjak  adományozását  és  a  „Békés  Megyéért”  kitüntető  díj
visszavonását  a  Békés  Megyei  Önkormányzat  Közgyűlése  honlapján,  és  legalább  egy
megyei szintű médiumban közzéteszi.



(2)  A  kitüntető  díjak  adományozásával  kapcsolatos  költségek  fedezetét  a  Közgyűlés
költségvetésében biztosítja.

(3)  A  kitüntető  díjak  adományozásával  és  a  „Békés  Megyéért”  kitüntető  díj
visszavonásával összefüggő előkészítési, szervezési, ügykezelési, nyilvántartási feladatokat
a  Békés  Megyei  Önkormányzati  Hivatal  Titkársági  és  Jogi  Osztály  látja  el  a  jegyző
irányítása mellett.

16. § (1) E rendelet a kihirdetésének napján hatályba.

(2) A kihirdetéssel egyidejűleg hatályát veszti a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk
rendjéről szóló 7/2015. (IV. 10.) önkormányzati rendelete önkormányzati rendelet.

(3) Az Ör. 3. § (2) bekezdése, az 5. § (4) bekezdés b) pontja, 5. § (8) bekezdés b) pontja 2020.
szeptember 30. napján hatályát veszti. 



1. melléklet
A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 11/2015. (IX. 11.)
számú önkormányzati rendelethez.

Polgárokért kitűző


