
A Visegrádi Önkormányzat 

8/2006. (IV. 28.) ör. rendelete a városi kitüntetésekről 

 

[Egységes szerkezetben a 14/2015. (X.22.), valamint a 10/2019. (X.2.), 7/2022. (III. 

31.) önkormányzati rendeletekkel] 

 

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) 

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

Visegrád Város Önkormányzata a város társadalmi, gazdasági és művészeti életének fellendítése, 

a város jó hírének növelése terén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére kitüntetéseket 

alapít. 

 

I. fejezet 

DÍSZPOLGÁRI CÍM 

Az adományozás célja 

2. § 

 

(1) Visegrád díszpolgára címmel tünteti ki és az ezzel járó jogokkal ruházza fel azt, aki 

-  tevékenységével a város anyagi, szellemi és erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, 

fejlődésében kiemelkedő érdemeket szerezett; 

- országosan illetve nemzetközileg értékelt tevékenysége révén a város ismeretségét, hírnevét 

és rangját növelte, kapcsolatainak körét bővítette. 

 

(2) A „Visegrád díszpolgára” cím évente egy személynek adományozható. 

 
 

A cím adományozásának feltételei 

 

3. § 

 

A „Visegrád díszpolgára” cím annak a személynek adományozható, aki: 

 

a) visegrádi lakosként a város közéletében kiemelkedő szerepet játszott, közmegbecsülést 

szerzett; 

b) Visegrádról elszármazva ért el működési területén kiemelkedő eredményeket; 

c) Visegrád városával tartós kapcsolatot alakított ki kiemelkedő tevékenysége során; 

d) Visegrád fejlődéséhez jelentős közcélú adománnyal, alapítvány létrehozásával járult hozzá; 

e) országos és/vagy nemzetközi tekintélyű személyisége volt a városnak; 

f) sportvilágversenyen érmes helyezést ért el. 
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4. § 

 

(1) A kitüntetéssel emlékérem és díszoklevél jár. 

 

(2) Az emlékérem 11 cm átmérőjű kör alakú bronz, előlapján Vígh Tamás Kossuth díjas 

szobrászművész Herkules kút részletét ábrázoló alkotása „Visegrád díszpolgára” felirattal; 

hátlapján a kitüntetett nevével és a kitüntetés évével. 

 
 

A díszpolgársággal járó jogok 

 

5. § 

 

(1) A díszpolgár meghívást kap a városi ünnepségekre. 

 

(2) A díszpolgár – a képviselő-testület határozata alapján – a város önkormányzatát képviselő 

küldöttség vezetője vagy tagja lehet. 

 

(3) A díszpolgár két személy részére belépést biztosító tiszteletjegyre jogosult minden olyan 

eseményre, amelynek rendezői, védnökei között Visegrád Város Önkormányzata vagy szervei, 

intézményei szerepelnek. 

 

(4) A díszpolgár halála esetén, ha hozzátartozói visegrádi temetőben kívánják eltemetni, a város 

önkormányzata méltó sírhelyet és temetést biztosít számára. 

 

Lemondás a díszpolgárságról; a cím visszavonása 

 

6. § 

 

(1) A díszpolgár (vagy jogszerűen felhatalmazott képviselője) címéről – indokolási kötelezettség 

nélkül – bármikor lemondhat. 

 

(2) A díszpolgári cím visszavonható, ha birtokosa annak viselésére méltatlanná válik. 

 

(3) A díszpolgári cím visszavonására a 9. § (1) bekezdésében felsoroltak nyújthatnak be – 

részletes indokolást tartalmazó – írásbeli javaslatot a polgármesterhez. 

 

(4) A visszavonási indítvány másolatát a díszpolgárnak meg kell küldeni, felkínálva számára, 

hogy magát – személyesen, megbízottja útján vagy írásban – előzetesen tisztázhassa. 

 

(5) Ha a díszpolgár a megadott határidőn belül írásban bejelentette, hogy élni kíván a tisztázás 

valamelyik lehetőségével, a képviselő-testület a kérdés tárgyalását napirendre tűzi. 

 

(6) Lemondás vagy visszavonás esetén az adományozást tanúsító okiratot a volt díszpolgár 

köteles az önkormányzatnak visszaszolgáltatni. 
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II. fejezet 

 

„PRO URBE VISEGRÁD” 

 

7. § 

 

(1) Visegrád Város Képviselő-testülete a "Pro Urbe Visegrád" kitüntetés adományozásával 

kívánja elismerni: 

a) azt a tartósan (általában legalább 5 éven át) teljesített kimagasló közéleti, gazdasági, szakmai, 

tudományos, művészeti, kulturális, vagy sporttevékenységet, amely jelentősen hozzájárult a város 

fejlődéséhez, gyarapította anyagi vagy szellemi értékeit, növelte jó hírét; 

b) a válságos helyzetben vállalt közszolgálatot, nehéz próbatételek során tanúsított helytállást, 

amely történelmi érdemként, erkölcsi példaként értékelhető. 

 

(2) A kitüntetés személynek, illetve gazdasági társaságnak, intézménynek, társadalmi 

szervezetnek, közösségnek, művészeti együttesnek, sportegyesületnek, (a továbbiakban: 

közösség) adományozható. 

 

(3) A "Pro Urbe Visegrád" kitüntetés évente legfeljebb egy személynek, vagy közösségnek 

adományozható. 

 

(4) A "Pro Urbe Visegrád" kitüntetéssel emlékérem és díszoklevél jár. 

 

(5) Az emlékérem kör alakú bronz, előlapján Asszonyi Tamás szobrászművész alkotása: 

Visegrád címere, körben Pro Urbe Visegrád felirattal; hátlapján címerpajzsban a kitüntetett 

nevével és a kitüntetés évével. 

 

(6) A "Pro Urbe Visegrád" kitüntetetteket a nagyobb jelentőségű városi ünnepségekre meg kell 

hívni. 

 

(7) A "Pro Urbe Visegrád" kitüntetett halála esetén, a város önkormányzata méltó temetést 

biztosít számára. 

 

III. fejezet 

 

„VISEGRÁD TISZTELETBELI POLGÁRA” 

 

8. § 

 

(1) A „Visegrád tiszteletbeli polgára” cím annak a személynek adományozható, aki eddigi 

életútján is bizonyította és a jövőben is vállalja azt, hogy előmozdítja, elmélyíti- illetve 

visszaállítja azokat a tradicionálisan Európán belüli kulturális és művészeti-, emberek – népek - 

városok közötti napi kapcsolatokat, amelyek a történelem folyamán mindig is léteztek; valamint 

nem visegrádi polgárként, a város érdekében jelentős tetteket vitt véghez. 

 

(2) A „Visegrád tiszteletbeli polgára” címmel, egyedi megjelenésű és szövegezésű díszoklevél 

jár. 
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(3) A „Visegrád tiszteletbeli polgára” kitüntetés évente legfeljebb két személynek 

adományozható. 

 

(4) A „Visegrád tiszteletbeli polgára” kitüntetetteket a nagyobb jelentőségű városi ünnepségekre 

meg kell hívni. 

 

(5) A „Visegrád tiszteletbeli polgára” kitüntetett halála esetén, a város önkormányzata a 

temetésen képviselteti magát. 

 
 

III/A fejezet1 

 

„NIEDERMÜLLER JÓZSEF DÍJ” 

8/A § 

(1) Niedermüller József díj Visegrád város érdekében végzett közszolgálat elismeréseként 

adományozható, annak a személynek, aki közszolgálatban vagy Visegrádon Visegrádért vagy 

visegrádi gazdasági társaságnál dolgozik. 

 

(2) A díj három kategóriában adományozható:  

a) életműdíjként nyugdíjba vonuláskor vagy azt követően,  

b) életpálya köziként időszakosan kimagasló teljesítményért vagy a közszolgálatban végzett 

munka megköszönéséért,  

c) közösségi kategóriában Visegrád Városa, illetve a Város közössége érdekében végzett 

tevékenység elismeréseként.1 

 

(3) A díj az alapítás első évében kategóriánként akár három személynek is adományozható. Az 

alapítást követő évtől a díj évente legfeljebb kategóriánként egy személynek adományozható. 

 

(4) A díjjal egy előlapján Niedermüller József portréját, hátlapján a kitüntetett nevét és a 

kitüntetés évét ábrázoló, kör alakú bronz plakett – Péterfy László szobrászművész alkotása -, 

valamint egy egyedi megjelenésű és szövegezésű díszoklevél jár. 

 

(5) A díjazottak a nagyobb jelentőségű városi ünnepségekre meghívást kapnak. 

 
 

III/B fejezet2 

„MEZEI ANNA-DÍJ” 

 

8/B § 

 

(1) A „Mezei Anna-díj” annak a fiatal személynek adományozható, aki a visegrádi fiatalok 

közösségi és társadalmi munkájának és fejlődésének előmozdítása érdekében kimagasló munkát 

végzett, és ezáltal a város jövőjének pozitív alakításához hatékonyan hozzájárult. A díj elismerése 

 
1 Módosította a 7/2022. (III. 31.) rendelet 1. §-a 
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az eddigi munkának, és egyszersmind ösztönzője a díjazott további tevékenységének. 

(2) A „Mezei Anna-díj” egyedi megjelenésű és szövegezésű díszoklevéllel jár. 
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(3) A „Mezei Anna-díj” évente legfeljebb egy személynek adományozható. 

 

(4) A „Mezei Anna-díj” kitüntetettjeit a nagyobb jelentőségű városi ünnepségekre meg kell hívni. 

 
 

IV. fejezet 

ADOMÁNYOZÁSI ELJÁRÁS 

9. § 

 

(1) A kitüntetésekre évente május 31-ig írásbeli indoklással ellátott javaslatot a polgármesterhez 

nyújthat be: 
a) a képviselő-testület bizottsága, vagy a képviselő-testület bármely tagja;2 

b) Visegrádon működő, hivatalosan bejegyzett kulturális, társadalmi, gazdasági, politikai és 

egyházi szervezet; 

c) a „Mezei Anna-díj” esetében a Visegrádon működő jogi személyiséggel bíró, vagy jogi 

személyisséggel nem rendelkező ifjúsági szervezet;2 

d) a jelölő szervezetek és személyek sem a jelölési folyamat alatt, sem azt követően nem 

hozhatják nyilvánosságra jelöltjeik nevét, sem a jelöléshez kapcsolódó indoklást a díj és az 

érintettek méltóságának megőrzése érdekében.2 

 

(2) A javaslatot részletes indoklással, a polgármester vezetésével alakult, - a bizottságok 

elnökeiből álló - munkacsoport elé terjeszti. A munkacsoport javaslatát a polgármester az év 

július 31.-éig terjeszti a képviselő-testület elé. 

 

(2a) Legkésőbb a bizottsági döntést követően az elismerésre felterjesztett jelölt 

a) a személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló és 
b) az elismerés elfogadásáról szóló 

nyilatkozatot tesz.2 

 

(2b) A (2a) bekezdés szerinti nyilatkozat hiányában, a nyilatkozat hiányos megtétele esetén, 

valamint a nyilatkozat alapján személyes adatai kezeléséhez hozzájárulását nem adó, vagy az 

elismerés el nem fogadásáról nyilatkozó jelölt elismerésben nem részesíthető. Ezen esetek 

valamelyikének fennállása esetén az önkormányzat elnökeiből álló eseti munkacsoport új jelölt 

személyére tesz javaslatot a képviselő-testületnek. A nyilatkozat formanyomtatványát e rendelet 

1. melléklete tartalmazza.2 

 

(3) Kitüntetés posztumusz is adományozható. 

 
(4) A kitüntetések ünnepélyes keretek között, alapvetően a városnapokon kerülnek átadásra, 

kivételesen a díjazott személyéhez, tevékenységéhez köthető napokon vagy egyéb alkalommal is 

átadható.1 

 

(5) A díszoklevélnek tartalmaznia kell (szükség szerint idegen nyelven is): 

a kitüntetett nevét, 

az adományozó testületi határozat számát és keltét, 
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a polgármester és a jegyző aláírását, 

Visegrád díszpecsétjét. 

 
(6) A kitüntetetteket díszes kivitelű albumban kell nyilvántartani, mely album a Visegrádi 

Polgármesteri Hivatal épületében található. A nyilvántartás tartalmazza a kitüntetett nevét, az 

adományozó képviselő-testület határozat számát és keltét.1 

 

(7) A kitüntetetésekről a Polgármesteri Hivatal naprakész nyilvántartást vezet. 

 

 
 

V. fejezet 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

10. § 

 

(1) E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatálybalépésével egy időben a 10/1991. (XI. 27.), visegrádi ör., valamint az azt 

módosító 7/ 2002. (V. 16.), 6/2003. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik. 

Visegrád, 2006. április 27. 

 

 

Hadházy Sándor Tóth Tivadar 

polgármester aljegyző 

 
 

Záradék: 

A rendelet 2019. október 3-án került egységes szerkezetbe foglalásra. 

 
 

dr. Oláh Imre 

jegyző 
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1. melléklet a 8/2006. (IV.28.) önkormányzati rendelethez2 

 
 

Nyilatkozat 

(természetes személy vagy munkacsoport, közösség tagja esetén) 

 

Alulírott név: 

születési név: 

születési hely és idő: 

anyja neve: 

lakcím: 

elérhetőségek (telefon és e-mail): 

 
1. 

□ hozzájárulok ahhoz 

□ nem járulok hozzá ahhoz, 

hogy a ....................................................... Visegrád Városa által adományozható kitüntetésekről 

szóló képviselő-testületi döntést követően, az adományozást megelőző eljárásban Visegrád Város 

Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a természetes személyazonosító adataimat (név, 

születési név, születési hely és idő, anyja neve), lakcímemet, telefonszámomat, e-mail címemet, 

valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat 

nyilvántartsa. 

 

2. Kijelentem, hogy az elismerés adományozása esetén azt 

□ elfogadom 

□ nem fogadom el. 

 

3. Elismerésben részesítésem esetére, valamint az elismerés esetleges későbbi visszavonása 

esetére nevemnek a Visegrádi Hírekben és Visegrád Város hivatalos honlapján való 

közzétételéhez 

□ hozzájárulok 

□ nem járulok hozzá. 

 
 

Dátum: ……………………………….. 

 

 

................................................ 

elismerésre jelölt aláírása 


