
Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 

26/2005 (V.26.), 12/2007.(III.30.), 17/2008.(III.28.),  

18/2009.(IV.30.), 31/2009.(VI.25.); 9/2013. (II.28.), 12/2013.(III.29.), 20/2014. (VI.26.), 

2/2016. (I.22.), 11/2016. (IV.01.) és a 26/2018. (XI.29.) Önk. rendelettel módosított  

15/2003 (IV.24.) Önk. rendelete  
Hajdúböszörmény Város Díszpolgára Cím, valamint Hajdúböszörmény Város Tiszteletbeli 

Polgára Cím és Városi Kitüntetések alapításáról és adományozásáról 
 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

1.§ (6) bekezdésében valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 

7.§ (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a város általános fejlődése, 

hagyományainak megőrzése, várospolitikai, gazdasági, tudományos, kulturális (művészeti), sport 

vagy szakmai területen kifejtett és a lakosság által széles körben méltányolt tevékenység 

elismeréseként arra érdemes személyeket városi címek és kitüntetések adományozásával kívánja 

maradandóan megbecsülni. Ennek érdekében alkotja meg az alábbi rendeletét:1 

 

I. 

 

Általános rendelkezések 

 

 

Városi kitüntetések, díjak és címek alapítása 

 

1. § 

 

(1)2,3 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata (továbbiakban: Alapító) a jelen rendelet preambulu-

mában megjelölt önkormányzati célok érdekében az alábbi városi kitüntetéseket, díjakat, cí-

meket (továbbiakban együtt: díjak) alapítja: 

 

a) „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA” Cím 

b) „HAJDÚBÖSZÖRMÉNYÉRT” Díj 

c) „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÖZBIZTONSÁGÁÉRT” Díj 

d) „DOBÓ SÁNDOR" Díj 

e) „DR. MOLNÁR ISTVÁN" Díj 

f) „DR. KÖVÉR SÁNDOR" Díj 

g) „FAZEKAS GÁBOR” Díj 

h) „HÁDA SÁNDOR" Díj 

i) „SOMOSSY BÉLA" Díj 

j) „SILLYE GÁBOR" Díj 

k) „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS JÓ TANULÓJA – JÓ SPORTOLÓJA” Díj 

l) „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY IFJÚ MŰVÉSZE” Díj 

m) „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GYERMEKEIÉRT" Emlékérem 

n)„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY LAKOSSÁGÁÉRT" Emlékérem 

o) „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GAZDASÁGÁÉRT" Emlékérem 

p) „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MŰVÉSZETÉÉRT” Emlékérem 

q) „A VÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT” Emlékérem 

r) „POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL" 

s) „1956 EMLÉKÉRE” Emléklap 

                                                        
1 Módosította a 18/2009.(IV.30.) Önk. rendelet. Hatályos: 2009. május 01-től. 
2 Módosította a 11/2016. (IV.01.) Önk.rendelet. Hatályos 2016. április 02. napjától. 
3 Módosította a 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 01. napjától. 



  

t) „HAJDÚBÖSZÖRMÉNY TISZTELETBELI POLGÁRA” Cím” 

 

(2) Az (1) bekezdésben megnevezett díjak adományázásának leírása jelen rendelet 1. számú 

mellékletét képezi. A díjak névadóinak életrajzait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

A díjak leírását a rendelet 3. számú melléklete rögzíti. 

 

 

A rendelet személyi hatálya 

 

2.§ 

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a városban lakó, a városból elszármazott, a városhoz közvetlenül 

nem kötődő minden olyan magyar vagy külföldi állampolgárságú élő vagy holt személyre, aki 

megfelel a rendelet céljában meghatározott bármelyik feltételnek, illetve adományozására a 

város önkormányzatának Képviselő-testülete alkalmasnak tartja. 

 

(2) 4Az 1.§ (1) bekezdés b)-j) pontjai alatt megnevezett kitüntetések kivételes esetben olyan nem 

helyben lakó vagy külföldön élő magyar vagy más állampolgárságú személy részére is 

adományozhatók, akik önzetlen anyagi támogatásukkal, esetleg a városban hasznosítható és 

anyagiakban is kifejezhető szellemi termékeikkel jelentősen elősegítették a város általános 

fejlődését vagy az oktatás-nevelés, egészségügyi-szociális körülmények, a testnevelési 

sportkultúra, valamint a gazdaság helyzetének jelentős javítását.5 

 

(3) 6Az 1.§ (1) bekezdés m)-q) pontjai7 alatt megjelölt emlékérmek kivételes esetben a 

közigazgatásban, oktatás-nevelésben, egészségügy-szociálpolitika területén tevékenykedő 

adminisztratív, fizikai (technikai) állományú dolgozók részére is adományozhatóak. 

 

II. 

 

Az adományozás általános szabályai 

 

A díjak adományozásának feltételei 

 

3. § 

 

(1) 8 9 Az 1. § (1) bekezdés a), b), d), e), j), l) pont alatti díjak adományozására évente egy alkalom-

mal, díjanként 1 személy részére, míg a c) pont alatti díj adományozására önkormányzati ciklu-

sonként egy alkalommal, 1 személy részére, az f), g) pont alatti díjak adományozására kétéven-

te, évenkénti váltással 1-1 személy részére, a h), i) pont alatti díjak adományozására kétévente, 

évenkénti váltással 1-1 személy részére, a k) pont alatti díj adományozására évente egy alka-

lommal, 2 korcsoportban (általános iskolai, középiskolai) 1-1 személy részére, az m), n), o), p) 

pont alatti emlékérmek adományozására évente egy alkalommal és fajtánként 1 db, a q) pont 

alatti emlékérem adományozására önkormányzati ciklusonként két alkalommal 1-1 személy 

részére, az Alapító hajdúknak a városba való telepítése évfordulója alkalmából (szeptember 13-

án) kerül sor. 
 

(2) A díjak odaítéléséről - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a Képviselő-testület dönt. 

                                                        
4 Módosította a 11/2016. (IV.01.) önk. rendelet. Hatályos 2016. április 01. napjától. 
5 Módosította a 12/2007.(III.30.) Önk. rendelet. Hatályos: 2007. április 01-től. 
6 Módosította a 11/2016. (IV.01.) önk. rendelet. Hatályos 2016. április 01. napjától. 
7 Módosította a 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 01. napjától. 
8 Módosította a 11/2016. (IV.01.) önk. rendelet. Hatályos 2016. április 01. napjától. 
9 Módosította a 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 01. napjától. 



  

 

(3)10  Az 1.§ (1) bekezdés r) pontjában11 megnevezett díj odaítéléséről a Polgármester dönt, 

melyről odaítélését követő ülésén a Képviselő-testületet tájékoztatja. A díj odaítéléséről és 

annak részletes szabályairól a Polgármester külön utasítást ad ki. A Polgármester az oklevél 

átadását követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet az adományozás tényéről. 

 

(4) a)12,13 A díjak adományozására - figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakat - javaslatot tehet: 

 

- a Polgármester 

- a Képviselő-testület Bizottsága, 

- települési képviselő, 

- politikai párt, 

- országgyűlési képviselő, 

- nyilvántartásba vett egyesület, társadalmi szervezet, alapítványi kuratórium, 

- egyházi tanács, 

- gazdálkodó szervezet, 

- gazdasági kamarák helyi szervezete, 

- költségvetési szerv (intézmény) vezetője, 

- a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatója, 

- a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal hivatalvezetője, 

- a rendőr(fő)kapitányságok országos, illetékes megyei és helyi szervei. 

 

 b)14 A „Hajdúböszörmény város jó tanulója – jó sportolója” Díj esetében az adományozásra  

– az a) pontban meghatározottak mellett – javaslatot tehet: 

 

- szülő 

- edző, testnevelő tanár 

- köznevelési intézmény vezetője 

- nyilvántartásba vett sportegyesület. 

 

c)15  A Hajdúböszörmény Ifjú Művésze” Díj esetében az adományozásra – a 3. § (4) bekezdés a) 

pontban meghatározottak mellett - javaslatot tehet: 

 

- szülő 

- szaktanár 

- művészeti vezető 

- köznevelési intézmény vezetője 

- művészeti szakmai szervezet. 

 

Egy javaslattevő kitüntetésenként, díjanként egy főre tehet javaslatot.16 

 

(5)17 A felsorolt személyek és szervezetek különösen indokolt esetben nem élő személyekre is 

javaslatot tehetnek.  A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy részletes életútját, 

valamint kiemelten azokat a tevékenységeit, amelyek indokolják a díj adományozását. Az 1. § 

(1) bekezdés k) pontja alatti díj esetében a javaslathoz mellékelni szükséges a 

                                                        
10 Módosította a 11/2016. (IV.01.) önk. rendelet. Hatályos 2016. április 01. napjától. 
11 Módosította a 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 01. napjától. 
12 Módosította a 11/2016. (IV.01.) önk. rendelet. Hatályos 2016. április 01. napjától. 
13 Módosította a 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 01. napjától. 
14 Módosította a 12/2013. (III.29.) Önk. rendelet. Hatályos: 2013. április 01-től. 
15 Módosította a 2/2016. (I.22) Önk. rendelet. Hatályos 2016. január 23. napjától. 
16 Módosította a 20/2014.(VI.26.) Önk. rendelet. Hatályos: 2014. július 01. napjától. 
17 Módosította a 11/2016. (IV.01.) önk. rendelet. Hatályos 2016. április 01. napjától. 



  

sportszövetségek által hitelesített versenyeredményt. A javaslato(ka)t minden év április hó 30-

áig lehet előterjeszteni a város Polgármesterénél.18 

 

(6)19 A beérkezett javaslato(ka)t a polgármesterből, alpolgármester(ek)ből és a Képviselő-testület 

bizottságainak elnökeiből álló bíráló bizottság előzetesen véleményezi, rangsorolja és terjeszti 

a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület szakbizottságai a díjhoz kapcsolódó 

érintettségük alapján előzetesen véleményezik a javaslatokat. Véleményüket a bíráló 

bizottságban tagként részt vevő bizottságok elnökei képviselik.  

A bíráló bizottság véleménye (rangsora) kialakításához külön feltételeket (pl. helyi pártokkal, 

szervezetekkel egyeztetés, intézményvezetők, gazdasági kamarák helyi szervezetinek 

véleménye) állapíthat meg. 20 

 

(7) A bíráló bizottság által előterjesztett javaslat(ok)ról - új személyi javaslattétel(ek) kizárásával 

- a Képviselő-testület minősített többséggel hozott határozatával dönt. 

A döntés meghozatalára irányuló szavazásnál a Képviselő-testület nem térhet el a (6) 

bekezdés szerint felállított rangsortól. A szavazás külön feltételeit a 4. számú melléklet 

tartalmazza. 

  

 

A díjakkal járó (elő)jogok  

 

4. § 

 

(1) A díjazott azon túl, hogy élvezi a város lakosságának általános tiszteletét, személye külön 

megbecsülése az alábbiakban jut kifejezésre. 

 

a) Neve és személyes adatai bekerülnek a "HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS 

DÍSZPOLGÁRAINAK NÉVKÖNYVE" című díszes albumba illetőleg a " 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS KITÜNTETTJEI"  című névkönyvbe. 

b) Az 1.§ (1) bekezdés a) és b) pontjaiban megnevezett díjak nyilvánosan is viselhetőek.  

c) A város által rendezett hivatalos ünnepségekre meghívást kap, illetve esetenként a város 

külföldi kapcsolatai fenntartása érdekében szervezett látogatások küldöttségébe is 

jelölhető. 

d) Tanácskozási joggal részt vehet a város képviselő-testületének ülésein az általa érintett 

szakterület tekintetében. 

e) 21Jogot szerez arra, hogy elhalálozása esetén - hozzátartozóinak akaratától függően - a 

Képviselő-testület közéleti sírhely odaítéléséről döntsön. Közéleti sírhely biztosítása 

esetén az önkormányzat a sírhelymegváltás költségének viselését vállalja. 

 

(2) 22Az (1) bekezdésben foglalt előjogok nem illetik meg az 1. § (1) bekezdés k) - t) pontja23 

alapján szerzett díj jogosultjait. 

 

 

 

 

                                                        
18 Módosította a 12/2007.(III.30.) Önk. rendelet. Hatályos: 2007. április 01-től. 
19 Módosította a 11/2016. (IV.01.) önk. rendelet. Hatályos 2016. április 01. napjától. 
20 „Az 1.§(1) bekezdés r) pontjában meghatározott díj adományozása tekintetében ki kell kérni az 1956-os kutatócsoport 

megyei szervezetének véleményét.” szövegrészt hatályon kívül helyezte a 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. 

Hatályos 2019. január 01. napjától. 
21 Módosította a 2/2016. (I.22.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. január 23. napjától. 
22 Módosította a 11/2016. (IV.01.) önk. rendelet. Hatályos 2016. április 01. napjától. 
23 Módosította a 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 01. napjától. 



  

4/A.§24 

 

(1)25 A „Hajdúböszörmény Város Díszpolgára” Címben részesülő személyek a R. 4.§ (1) 

bekezdésében felsoroltakon túl az alábbi jogok is megilletik: 

a) A Bocskai Gyógyfürdőbe szóló határozatlan idejű, térítésmentes, névre szólóan kiállított 

belépő a díszpolgár és házastársa/élettársa részére.  

b) A városban illetve a városról önkormányzati támogatással megjelenő kiadványokból egy 

tiszteletpéldányra jogosult.  

c) Hajdúböszörmény városa és intézményei által rendezett műsorokra, előadásokra szóló 

állandó ingyenes, névre szóló belépő biztosítása a díszpolgár és házastársa/élettársa 

részére a Sillye Gábor Művelődési Központba. 

d) 26Az elhunyt díszpolgárt az önkormányzat saját halottjának tekinti és eltemetésének 

teljes költségét viseli, amennyiben az elhunyt díszpolgár temetése Magyarországon 

történik. Az elhunyt díszpolgár külföldön történő eltemetése esetén az önkormányzat a 

belföldön történő temetési költségekkel azonos mértékben járul hozzá a temetési 

költségekhez. 

 

 

A díjak átadása 

 

5.§27 

 

(1)28 A díjak átadására minden év szeptember hó 13-án, illetőleg az 1. § (1) bekezdés s) pontja29 

alatti díj esetében október hó 23-án szervezett ünnepség keretében, széles nyilvánosság előtt 

kerül sor úgy, hogy biztosított legyen a kitüntetések átadása eseményeinek a helyi 

tömegkommunikáció általi megörökítése. 

 

(2) A díjat a város polgármestere ünnepélyes külsőségek között az adományozottnak – elhunyt 

vagy megjelenésében akadályozott személy esetén hozzátartozójának (megbízottjának) - 

átnyújtja a kitüntetést. Ha elhunyt adományozottnak nincs a kitüntetés átvételére jogosult 

hozzátartozója, a díjat képletesen kell átadni. Megjelenésében akadályozott adományozott 

vagy annak hozzátartozója részére a kitüntetést a képviselő-testület által kijelölt települési 

képviselő (képviselők) személyesen adja át, illetve ha az adományozott külföldi, a kitüntetést 

külképviseleten keresztül kell részére eljuttatni. 

 Idegen anyanyelvű adományozott esetén az oklevél szövegéről anyanyelvének megfelelő - 

esetleg angol nyelvű fordítást kell készíteni. 

 

(3) Elhunyt személynek adományozott díjjal a díjnak megfelelő pénzjutalom összegének 50%-a 

jár. Ez az összeg közvetlenül csak az elhunyt adományozott özvegyét illeti meg, egyéb 

hozzátartozójának nem fizethető ki. A ki nem fizethető díjösszeg 50%-át a díjban részesített 

személy életébeni tevékenységéhez (munkásságához) legközelebb álló helyi önkormányzati 

(önkormányzati intézményi) alapítvány kapja, amelynek megjelölésére a polgármester 

jogosult. 

 

 

A díjak visszavonása 

                                                        
24 Megállapította a 9/2013. (II.28.) Önk. rendelet. Hatályos 2013. március 01-től. 
25 Módosította a 12/2013.(III.29.) Önk. rendelet. Hatályos: 2013. április 01-től. 
26 Megállapította a 11/2016. (IV.01.) önk. rendelet. Hatályos 2016. április 01. napjától. 
27 Módosította a 2/2016. (I.22.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. január 23. napjától.  
28 Módosította a 11/2016. (IV.01.) önk. rendelet. Hatályos 2016. április 01. napjától. 
29 Módosította a 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 01. napjától. 



  

 

6. §30 

 

(1) Az e rendelet szerint adományozott díj visszavonható, ha arra az adományozott személy 

méltatlanná vált. 

 

(2) A díjazott méltatlanná válását nyomós okból (pl. súlyos bűncselekmény elkövetése, a város 

közvéleménye által elítélt erkölcsi magatartás) az adományozásra javaslattételi joggal 

rendelkezők az adományozónál kezdeményezhetik. 

 

(3) A Képviselő-testület a méltatlanná válás kérdésében minősített többséggel hozott és részletes 

indokolást tartalmazó határozatával dönt. A díj visszavonását tartalmazó döntésről az érintett 

személyt értesíteni kell, illetve el kell rendelni nevezettnek a névkönyvből való törlését. 

 

 

A Tiszteletbeli polgári cím adományozásáról31 

 

6/A.§ 

 

(1) A Képviselő-testület megalapítja „Hajdúböszörmény Tiszteletbeli Polgára” címet, amely 

Magyarország határain kívül élő, magát magyarnak valló vagy már ilyen elhalt személy részére 

adományozható. 

 

(2) A tiszteletbeli polgár címet írásban vagy elektronikus úton benyújtott kérelem alapján  

a Képviselő-testület adományozza, az alábbi feltételekkel: 

- a kérelemhez mellékelni szükséges a javasolt személy rövid önéletrajzát, valamint egy 

hajdúböszörményi köztiszteletben álló személy pártfogó nyilatkozatát, 

- a javasolt személy rendelkezzen magyar igazolvánnyal vagy az adott ország hatósága, 

önkormányzata javaslatával.32 

  

(3) A tiszteletbeli polgár cím adományozását a város lakosai is-a (2) bekezdésben meghatározott 

módon – kezdeményezhetik. Kezdeményezheti maga az (1) bekezdésben meghatározott 

személy és elhalt személynél a hozzátartozó is. 

 

(4) A tiszteletbeli polgár cím adományozására a javaslatokat a polgármester terjeszti –a kérelem 

beérkezését követően- a Képviselő-testület elé. 

 

(5) A Képviselő-testület ülésén a polgármester ismerteti a tiszteletbeli polgár címben részesülő 

személy nevét, valamint a tiszteletbeli polgár cím adományozását tanúsító oklevél tartalmát. 

 Az oklevél átadására évente egy alkalommal – szeptember 13-án – kerül sor.33 

 

(6) Elhunyt személy részére történő adományozás esetén a tiszteletbeli polgár cím 

adományozásáról szóló díszoklevelet és a képviselő-testületi határozatot a tiszteletbeli polgár 

házastársának vagy örökösének kell megküldeni. 

 

(7) A díszoklevél tartalmazza az adományozó megjelölését, tiszteletbeli polgár nevét és lakóhelyét, 

a polgármester aláírását valamint a város díszpecsétjét. 

 

                                                        
30 Módosította a 2/2016. (I.22.) Önk. rendelet. Hatályos 2016. január 23. napjától. 
31 Megállapította: 26/2005 (V.26.) Önk.rendelet 3.§ Hatályos: 2005. június 1. 
32 Módosította a 12/2007.(III.30.) Önk. rendelet. Hatályos: 2007. április 01-től. 
33 Módosította a 12/2007.(III.30.) Önk. rendelet. Hatályos: 2007. április 01-től. 



  

(8) A tiszteletbeli polgár cím adományozásáról szóló határozat egy példányát a város levéltárának 

kell átadni. 

 

(9) A tiszteletbeli polgárokról a Polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet. 

 

III. 

 

Záró és vegyes rendelkezések 

 

A díjak kezelésének szabályai 

 

7.§ 

 

(1) A rendeletben részletezett díjak plakettjeinek, okleveleinek, emlékérmeinek tervezéséről, 

sokszorosításáról, őrzéséről; a kitüntetési javaslatok előkészítéséről; az oklevelek (kitüntetési 

igazolások) kitöltéséről; a díjazottak, emlékéremmel és polgármesteri elismerő oklevéllel) 

kitüntetettek (elismertek) nyilvántartásáról Polgármester a Polgármesteri Hivatal útján 

gondoskodik. 

 

(2) A díjakkal (emlékérmekkel, polgármesteri elismerő oklevéllel) járó pénzjutalom összegét a 

város önkormányzatának évenkénti költségvetésében szerepeltetnie kell. Az ezzel kapcsolatos 

felmérési és tervezési feladatokat a Polgármester látja el. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

8.§ 

 

(1) A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 

 

(2) A rendelet hatálya a hatályba lépését megelőzően adományozott díjakra nem terjed ki.  

 

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a "HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS 

DÍSZPOLGÁRA" cím alapításáról és adományozásáról szóló 8/1998.(IV.30.) Önk. számú 

rendelettel módosított 14/1992.(VII.02.) Önk. számú rendelet, a Városi kitüntetések 

alapításáról és adományozásáról szóló 14/1994.(V.19.), 10/1997.(V.08.) és 9/1998.(IV.30.) 

Önk. számú rendeletekkel módosított 2/1993.(I.18.) Önk. számú rendelet és az "1956 

EMLÉKÉRE"  emléklap alapításáról és adományozásáról szóló 20/1994.(VII.25.) Önk. számú 

rendelettel módosított 20/1993.(IX.23.) Önk. számú rendelet. 

 

 

 

Hajdúböszörmény, 2003. április hó 24. napján 

 

 

 

 

___________________ 

Kathiné Juhász Ildikó 

polgármester 

___________________ 

Dr. Ficsor László 

jegyző 

 

 



  

1. melléklet az 15/2003. (IV.24.) önkormányzati rendelethez34 

 

A Díjak tartalmi leírása 

 

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA” CÍM: 

 

A város önkormányzata széleskörű nyilvánosság előtt, ünnepélyes keretek között és 

maradandóan kívánja kifejezésre juttatni a város közvéleményének elismerését, megbecsülését 

és háláját mindazon személyek iránt, akik 

 

a.) Hajdúböszörmény város általános fejlődéséért, lakosai életkörülményeinek javításáért 

közvetlenül, vagy közvetve kifejtett várospolitikai, gazdasági, tudományos, kulturális 

(művészeti) vagy sport munkásságukkal a városnak hírnevet szereztek, vagy  kivívták a 

város lakosságának általános megbecsülését; 

b.) foglalkozásuk körében a városban hosszú időn át példamutató szakmai gyakorlatot folytatva - 

amely párosult becsületességgel és emberszeretettel -, köztiszteletet váltottak ki maguk iránt a 

város lakosságának többsége előtt; 

c.) gazdag életművükkel a magyar népet, vagy ezen keresztül az egyetemes emberiséget 

szolgálják, mind az országhatáron belül, mind kívül. 

 

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNYÉRT" Díj: 

 

Az Alapító a város gazdasági, társadalmi, kulturális (művészeti, szellemiség-és 

hagyományőrző), és általános (városképi, infrastrukturális, kommunális) fejlesztése területén, 

valamint a lakosság érdekében, különösen az iparban, a kereskedelemben, a 

mezőgazdaságban, a szolgáltató tevékenységben közvetlenül, vagy közvetve hosszú időn át, 

kiemelkedően végzett, példamutató életvitellel kiérdemelt egyéni tevékenység elismerésére 

alapítja. 

 

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÖZBIZTONSÁGÁÉRT" Díj: 

Az alapító a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság vagy a Hajdúböszörményi 

Katasztrófavédelmi Őrs állományába tartozó, továbbá a polgárőrség vagy más önszerveződő 

közösség tagjaként dolgozó természetes személy részére, a város közbiztonságának érdekében 

kifejtett tartósan kiemelkedő munkájának elismerésére alapítja. 

 

„DOBÓ SÁNDOR" Díj: 

 

Az Alapító az alkotó és hosszú időn át, minőségi oktató-nevelő munkát a város érdekében az 

óvodai és az alsó fokú oktatásban közvetlenül, magas fokú szakmai tudással kifejtő 

óvodapedagógusoknak és alsó tagozatos tanítóknak, vagy az ilyen jellegű munkában közvetve 

résztvevő más személyeknek - pl. közművelődési, közgyűjteményi közalkalmazottak-, 

tevékenységük elismerésére alapítja. 

 

 

„DR. MOLNÁR ISTVÁN” Díj: 

 

Az Alapító az alkotó és hosszú időn át oktató-nevelő munkát a város érdekében a felső 

tagozatos általános iskolai, valamint a közép- és felsőfokú oktatásban közvetlenül magas fokú 

                                                        
34 Módosította a 11/2016. (IV.01.) önk. rendelet. Hatályos 2016. április 01. napjától. 
 



  

szakmai tudással kifejtő tanintézeti nevelőknek (tanárok), vagy az ilyen jellegű munkában 

közvetve résztvevő más személyeknek – pl. közművelődési, közgyűjteményi alkalmazottak – 

,valamint újságíróknak, a médiában – írott és elektronikus sajtóban –, a város lakosainak 

hiteles, kiegyensúlyozott és objektív tájékoztatásáért, végzett tevékenységük elismerésére 

alapítja. 

 

 

„DR. KÖVÉR SÁNDOR” Díj: 

 

Az Alapító az alkotó és hosszú időn át a város lakossága egészségének megóvása, gyógyítása, 

ápolása érdekében közvetlenül, magas fokú szakmai tudással kifejtett áldozatos munkát 

végző, egészségügyi intézményi közalkalmazottaknak, illetve az ilyen jellegű munkában 

közvetve résztvevő más személyeknek tevékenységük elismerésére alapítja. 

 

„FAZEKAS GÁBOR” Díj: 

 

Az Alapító az alkotó és hosszú időn át a város lakossága szociális körülményeinek javítása 

érdekében közvetlenül, magas fokú szakmai tudással kifejtett áldozatos munkát végző, 

szociálpolitikai téren dolgozó köztisztviselőknek, szociális intézményi közalkalmazottaknak, 

illetve az ilyen jellegű munkában közvetve résztvevő más személyeknek tevékenységük 

elismerésére alapítja. 

 

„HÁDA SÁNDOR" Díj: 

 

Az Alapító a város lakossága, ezen belül főleg a város ifjúsága testnevelése és 

sportkultúrájának kifejlesztése érdekében kiemelkedő érdemeket szerzett sportvezető, 

szakedző (szakoktató) és a város hírnevét országosan (nemzetközileg) is növelő, élsportoló 

tevékenységének elismerésére alapítja. 

 

„SOMOSSY BÉLA" Díj: 

 

Az Alapító a város közigazgatásában hosszú időn át magas fokú szakmai felkészültséggel, 

kezdeményező és alkotókészséggel, a közügyek intézésében kifejtett eredményes és humánus 

szakmai munkával végzett tevékenység elismerésére, a helyi közigazgatásban közvetlenül, 

vagy közvetve résztvevő személyek (pl. települési képviselő) részére alapítja. 

 

„SILLYE GÁBOR” Díj: 

 

Az Alapító a város gazdaságában (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatások) és 

környezetvédelmében magas fokú szakmai felkészültséggel, kezdeményező és 

alkotókészséggel, eredményességgel a város közvéleménye, illetve az általa képviselt szakma 

(szakmai szervezetek) által elismerten, hosszú távon kiemelkedő tevékenységet kifejtő 

személyek részére alapítja. 

 

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS JÓ TANULÓJA – JÓ SPORTOLÓJA” Díj: 

 

Az Alapító a tanulóifjúság eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra ösztönzésére, 

a szellemi és fizikai képességek fejlesztésére, a fair play szellemének ápolására, a 

legkiválóbbak méltó elismerésére alapítja. 

Azoknak az általános és középiskolai diákoknak adható, akik egy adott tanévben legalább 4,8-

as tanulmányi átlaggal rendelkeznek, és sportágukban hazai és nemzetközi versenyen 

eredményesen szerepeltek és versenyeredményeiket sportszövetségek által hitelesíteni tudják. 



  

 

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY IFJÚ MŰVÉSZE” Díj: 

 

Az Alapító e díjat az alkotó-  és előadóművészetek területén kiemelkedő sikereket elérő, 

nemzetközi vagy országos megmérettetéseken helytálló, a város hírnevét ezáltal öregbítő 

huszonhat év alatti hajdúböszörményi fiatalok (általános és középiskolások, főiskolás vagy 

egyetemista diákok) tevékenységének elismerésére  alapítja. 

 

 

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GYERMEKEIÉRT" Emlékérem: 

 

Azon személyek részére adható, akik legalább 10 éven át lelkiismeretes és áldozatos 

munkájukkal a városban élő és tanuló gyermekek készségfejlesztését, képességük 

kibontakoztatását, vagy testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi és hitéleti fejlődését, egészséges 

felnevelkedését nagymértékben elősegítették.35 

 

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY LAKOSSÁGÁÉRT" Emlékérem:  

 

Azoknak a közigazgatási, egészségügyi és szociálpolitikai téren tevékenységet kifejtő 

köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak és e területeken dolgozó más személyeknek adható, 

akik legalább 10 éven át kifejtett áldozatos munkájukkal a város közvéleménye előtt is 

elismerten, elősegítették a város közigazgatási, közegészségügyi színvonalának emelését, a 

lakosság szociális körülményeinek javítását. 

 

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GAZDASÁGÁÉRT" Emlékérem: 

 

Azoknak a helyi gazdaságban (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatások) és környezetvédelemben 

legalább 10 éven át tevékenykedő személyeknek adható, akik szakmai felkészültségükkel 

párosuló eredményes munkavégzésükkel a város közvéleménye, illetve az általuk képviselt 

szakma (szakmai szervezetek) által elismerten látják el feladataikat. 

 

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MŰVÉSZETÉÉRT” Emlékérem: 

 

Az Alapító ezen emlékérmet a Hajdúböszörményben élő, vagy hajdúböszörményi származású, 

bármelyik alkotó- vagy előadó-művészeti ágban országos, esetleg nemzetközi hírnevet szerzett 

művészek és mesterek, szakmai szervezetek által is elismert, egy pályaszakaszra, vagy egy egész 

életműre kiterjedő tevékenységének elismerésére alapítja. 

 

„A VÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT” Emlékérem: 

 

Annak a köztiszteletben álló személynek adható, aki a város valamely megnevezett 

közösségében, társadalmi és civil szervezetében legalább egy évtizeden át meghatározó 

szerepet vitt – alapítóként, szervezőként, vezető tisztviselőjeként – s tevékenységével 

hozzájárult a város rangjának emeléséhez, a városi társadalom szövetének erősítéséhez.36 

 

 

"POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL": 

 

Oklevél adományozására kerülhet sor abban az esetben, ha a város önkormányzatáért, illetve 

annak szerveiért és egyáltalán a város lakosságáért egyes személyek (csoportok), vagy 

                                                        
35 Módosította a 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 01. napjától. 
36 Beiktatta a 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 01. napjától. 



  

közösségek olyan elismerést kiváltó tevékenységet végeztek, esetleg részükre olyan előnyöket 

nyújtottak, amelyek a szokásos és elvárható mértéket meghaladják és magatartásukkal 

(helytállásukkal) példaértékű érdeke(ke)t elégítettek ki, vagy értéke(ke)t szolgáltattak. 

 

Oklevél adományozására az (1) bekezdésben meghatározott feltételek bekövetkezését követően, 

de legfeljebb 1 éven belül kerül sor. Az Oklevél adományozhatóságának joga a város 

polgármesterét illeti meg, aki annak átadásáról is - lehetőleg a nyilvánosság (helyi TV által 

megörökítetten) biztosításával – gondoskodik. 

 

 

"1956 EMLÉKÉRE" Emléklap: 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc városi eseményeiben tevőlegesen részvevő azon 

személyek elismerése, akik Magyarország szuverenitásáért, demokratikus átalakításáért küzdve 

részt vettek a város forradalmi eseményeiben, annak alakítói, formálói voltak, akik az országos 

forradalmi eseményekben bárhol, szervezőként, vagy fegyveres alakulat tagjaként részt vettek, 

ill. állhatatos magatartásukkal a Kádár rezsim üldözőivé váltak, valamint akik helytállásukkal és 

későbbi életútjukkal példát szolgáltattak az utókor számára. 

  



  

2. melléklet az 15/2003. (IV.24.) önkormányzati rendelethez37 
 

A Díjak névadóinak életrajza 
 

DOBÓ SÁNDOR 
(1864-1931) 

 

1864. április hó 10-én született Hajdúböszörményben. Elemi és középiskoláit szülővárosában 

végezte. Tanítói oklevelét 1882-ben szerezte a zilahi képzőben. 1897-ig Büdszentmihályon 

(Tiszavasváriban) tanított, majd szülővárosába visszatérve a református egyház tanítója lett. 17 éven 

át pedig a mai Bethlen Gábor Általános Iskola igazgatója volt. 

 

A Hajdúböszörményben megjelenő "Tanítók Lapjá"-nak hosszú ideig felelős szerkesztője volt. Az 

újság nemcsak az új pedagógiai módszerek megismertetésének adott teret, de maga Dobó Sándor is 

harcos szószólója volt a pedagógusok anyagi és erkölcsi megbecsülésének. Követelte, hogy a 

tanítók - mint a kultúra napszámosai -, létszámuknak megfelelően képviseltessék magukat a 

parlamentben. Bíráló írásai - amelyek nem kerülték el saját kollegáit sem -, következetes, 

érdekérvényesítési törekvései nyomán létrejött a tanítók első jóléti intézményhálózata, az Országos 

Református Tanítók Egyesületének üdülőháza Balatonalmádiban, pár évvel később ugyanilyen 

Hajdúszoboszlón. A Hajdú megyei Göczi Egyesület titkáraként tanítók árvái, özvegyei számára 

nyújtott támogatást A Wodianer-díjat is elnyerte. (A Magyar Tudományos Akadémia illetékes 

bizottsága a tanítói munkán túl az iskolán kívüli népművelést eredményesen végzőket díjazta ezzel 

a kitüntetéssel.) 

 

A fáradhatatlanul küzdő tanító 1931. február hó 17-én hunyt el. 1936-ban sírja fölé tanítványai, 

tisztelői szobrot emeltek. 
 

DR. MOLNÁR ISTVÁN 
(1875-1943) 

 

1875. november 24-én született Soponyán. Elemi és középiskolai tanulmányait szülőfalujában, 

Debrecenben és Pápán végezte. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett tanári 

diplomát. 

 

A század első felében Dr. Molnár István meghatározó szerepet töltött be Hajdúböszörmény szellemi 

életében. 1900-tól gimnáziumi tanárként megalakítója volt kollégáiból, tanítványaiból, a város 

értelmiségi polgáraiból álló Szabadgondolkozók Asztaltársaságának. 1902-ben doktorált 

filozófiából és természettudományokból. A tudományos pálya helyett a vidéki tanárember 

gondokkal teli, de derűs és meditációra alkalmas életét választotta. 

Kitűnően beszélt franciául, angolul, németül, de a szláv nyelveket is megtanulta. Korának 

világirodalmában otthonosan mozgott és rendszeresen fordított is. 

A keleti filozófia, életszemlélet és világfelfogás alaposabb megismerésére szanszkrit nyelven is 

megtanult. Gondolatait több tucat kéziratos tanulmány őrzi és egy szanszkrit mesefordítás is, amely 

1959-ben jelent meg. 

 

A közéletben is aktív szerepet vállalt. Ismeretterjesztő előadásokat, szavalóesteket, felolvasásokat 

tartott. 15 évig szerkesztette a "Hajdúböszörmény és Vidéke" című hetilapot és mellékletét a 

"Morgó" című vicclapot 

 

Az utolsó polihisztornak, a városban élő tanár, nyelvtudós, műfordító és újságíró dr. Molnár 

Istvánnak tanítványai emléktáblát állítottak egykori lakóháza falán. 
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DR. KÖVÉR SÁNDOR 

(1896-1973) 
 

1896. április hó 18-án született Hajdúböszörményben, ismert családból, akik közül többen a város 

vezetői közé tartoztak. Apja korán meghalt. Iskoláit az érettségiig Hajdúböszörményben végezte, 

majd 1914-ben beiratkozott a Budapesti Orvostudományi Egyetemre. Egyetemi tanulmányait 

katonai szolgálata megszakította. Az első világháborúban 4 évig vett részt. 

 

Az orvosi diploma megszerzése után budapesti kórházakban dolgozott, ahol gyermekgyógyász 

szakképesítést szerzett. Visszatérve szülővárosába, élete végéig gyermek-szakorvosként működött. 

 

A társadalmi kérdések széles köre tartozott érdeklődési körébe, de a napi politikával nem 

foglalkozott. Tudományos érdeklődését mutatják orvosi, orvostörténeti, egészségvédelmi, 

várostörténeti, kultúrtörténeti tanulmányai, publikációi. 

 

1973. május hó 15-én halt meg városunkban. 

 
FAZEKAS GÁBOR 

(1821-1907) 
 

Apja Fazekas András hajdúböszörményi birtokos volt. Épületlakatosságot tanult, s a kor céhes 

hagyományainak megfelelően vándorútra kelt, tanult Kassán, Ungvárott, Pesten. 1843 körül jött 

haza szülővárosába, s 1845-ben megnősült, felesége Kövér Katalin lett.  

1846 óta folyamatosan szerepelt a város közéletében. Szívós kitartással a legmagasabb szakmai 

színvonalra küzdötte fel magát, műhelyében állandóan 15-20 főt foglalkoztatott. Nevezetes alkotása 

volt az a csodálatos szerkezetű vasláda, amelyet a Városházán sokáig őriztek, s amely 

bonyolultságánál fogva mintegy előfutára volt a későbbi Wertheim-szekrényeknek.  

Életművében egyesítette a céhesipar legjobb hagyományait a modern kézművességgel. Városi 

képviselő és presbiter volt hatvan éven keresztül.  

A város közéletében igen aktív szerepet játszott, s az 1868-ban épült házában – amelyet ma is 

Fazekas-ház néven emlegetnek –, megfordult a Hajdúkerület színe-virága. Egyik legnevezetesebb 

alkotása a Városi Szegénymenház (a mai Idősek Otthona) létesítése, amelyet 1896-ban adott át a 

használatnak. Alapítványt tett egy városi kórház létesítésére is. Elősegítette a ref. népiskolák 

építését, s nagyobb alapítványt tett a ref. főgimnázium számára. Rendkívül sokat tett a város 

fejlesztéséért, építéséért. A hajdúböszörményi iparosságnak jelentős értékű ingatlant 

hagyományozott, s ezért hálából az 1878-ban alakult Iparos Olvasókör a Fazekas Gábor Iparos 

Olvasókör nevet vette fel. 1907-ben a pöstyéni fürdőhelyen váratlanul elhunyt. A nagy előadó iránti 

tiszteletből a mai hajdúböszörményi ipartestület szintén az ő nevét viseli. 
 

HÁDA SÁNDOR 
(1899-1969) 

 

1899. január hó 21-én született a Szabolcs megyei Szalókán. Elemi és középiskolai tanulmányait 

már Budapesten folytatta, majd a Magyar Tornatanár Képző Intézet elvégzése után testnevelő tanári 

képesítést szerzett. 

 

Tanári pályáját 1921-től a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban kezdte és megszakítás 

nélkül 1950-ben történő nyugdíjaztatásáig - a gimnáziumi tantestület tagja volt. 

 

Háda Sándor sok szállal kötődött a városhoz. Házassága révén (neves böszörményi családba 

nősült), de egész tanári életútjával is vállalta a városhoz való tartozást, megteremtve a személye 

iránti megbecsülést. 



  

 

Szakmai munkája mellett, amely meghatározó volt a helyi testnevelés, oktatás színvonalának 

emelésében, a város általános sportéletének fejlesztésében is maradandó érdemeket szerzett. Mint a 

gimnáziumi sportkör vezetője, évente 100 főt meghaladó sportoló képzését irányította 6 

szakosztályban. Irányítása alatt az atlétika, a torna (játék), a vívás, az asztalitenisz, a korcsolya és a 

labdarúgás versenyszerű sportágakká fejlődött a városban. A helyi MOVE, HTE tagja és társelnöke 

volt. Rendszeresen előadásokat tartott a testedzésről és a sportról a tanulók szülein kívül a város 

lakosságának is. Évente nagysikerű ünnepélyes tornabemutatókat szervezett A gimnáziumi 

tornavizsgákon látványos, zenés szabadgyakorlatok és versenyek keretében győződhetett meg a 

lakosság az ifjúság testkultúrájának magas színtű fejlesztéséről. 

Számtalan területi és országos jelvényszerző versenyre készítette fel a sportolókat eredményesen. 

Ezek között a gimnázium labdarugó csapata a "Szent László Kupa" vándorserlegért kiírt országos 

versenyen helyezést ért el. 

 

A húszas évek elején rövid ideig vezetője volt a helyi cserkészcsapatnak, illetve 1942-től 

leventeparancsnokként tevékenykedett Az iskolai testnevelés és a városi sportélet területén kifejtett 

munkássága mellett fogékony volt a zene iránt is. 1924-től a gimnáziumban működő zenekör, majd 

zenekar szakmai munkáját irányította. 

 

Háda Sándor nagy munkabírású, köztiszteletnek örvendő, szervező és irányító egyénisége volt a 

helyi társadalmi és ezen belül a sportéletnek, akit az 1940-es évek végétől méltánytalanul 

mellőztek, ezért egy idő után a városból elköltözött Dunakeszibe, ahol 1969. május hó 18-án halt 

meg. 
 

SOMOSSY BÉLA 
(1852-1923) 

 

Közismert helyi ősi hajdúnemesi családból származott. A család tagjai az 1700-as évektől mindig 

jelentős közéleti szerepet töltöttek be a város életében. 

 

Iskoláit helyben végezte, majd a Debreceni Református Főgimnáziumban érettségizett. A debreceni 

jogakadémián folytatta tanulmányait, amelynek befejezésével ügyvédi vizsgát tett 

 

Tanulmányai és katonai szolgálata végeztével helyben ügyvédi irodát nyitott, bekapcsolódva a 

város közéletébe. Közéleti szereplésre való rátermettségét hamar kibontakoztatta. 1878-ban városi 

tiszti ügyésznek választották, mely tisztet 6 évig töltötte be, majd elvállalta a közbirtokossági elnöki 

teendőket 1886-ig, amikor a református egyház főgondnokának választották meg. 

 

1887-ben országgyűlési képviselővé, majd 1890-ben a város polgármesterévé választották, illetve öt 

ciklusban újraválasztották. Mint a város első embere, a közszerepléstől 1919-ben vonult vissza. 

 

Polgármestersége alatt kezdett a város jelentősen fejlődni. Városszerte járdák épültek, a közlekedés 

számára fontosabb utakat kikövezték. Megépített 12 iskolai tantermet, köztéri szobrot emeltetett 

(Bocskai szobor) a hajdúk letelepítésének emlékére (Bocskai szobor). Polgármestersége alatt épült 

fel a Városháza, a Kálvin téri Református Templom. Főgimnázium lett a 6 osztályos középiskola, 

megépült a Kálvineum, megkezdte működését új oktatási intézményként a Polgári Leányiskola. 

Aggok menháza épült. Rendeztette a város közigazgatási határát. Közvágóhidat építtetett és a 

villanytelep építésével közvilágításhoz juttatta a várost. Tőle származott az a gondolat, hogy az első 

világháborúban elesetteknek a Városházán emléktáblákat állítsanak. 

 

A közélettől való visszavonulását személyes családi tragédiája is elősegítette, amelybe 

belenyugodni nem tudva, 1923. január hó 2-án elhunyt. 



  

Somossy Béla életútjával maradandóan beírta nevét a város történetébe, példát mutatva a városért 

való tenni akarásról, a város önzetlen szolgálatáról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

3. melléklet az 15/2003. (IV.24.) önkormányzati rendelethez38 
 

A Díjak formai leírása 
 
 

A rendelet 1.§ (1) bekezdés a) - b) pontjaiban körülírt díjak 
 
 

"HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS DÍSZPOLGÁRA" Cím 

 

Díszes oklevél és a város domborművű címerét "Hajdúböszörmény Város Díszpolgára" 

felirattal körbefogóan ábrázoló bronzplakett. (kisplasztika). 

 

 A díszpolgári cím adományozását tanúsító oklevélnek tartalmaznia kell az adományozó 

megnevezését, az adományozott nevét, hivatását, hivatali beosztását, vagy címét (tudományos 

fokozatát, művészeti díját, állami kitüntetését, stb.), külföldinél állampolgárságát, az 

adományozás rövid indoklását, az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét, 

a város polgármesterének és jegyzőjének aláírását, valamint a város díszpecsétjét. 

 

Az oklevél a diplomához hasonlatos anyagon és formában készül és henger alakú 

díszdobozban kerül elhelyezésre. 

 

"HAJDÚBÖSZÖRMÉNYÉRT" Díj 

 

A díj - mint kitüntetés -, égszínkék-fehér háromszögű szalagon függő 40 mm átmérőjű, kör 

alakú ezüst érem, amelynek előoldalán a város címere alatt "Hajdúböszörményéért" félkör 

alakú felirat, hátoldalán a hajdúkat a városba telepítő Báthory Gábor fejedelem mellképe 

látható. A kitüntetéssel együtt a lentebb körülírt díszes oklevél is jár. A díjjal a mindenkori 

polgármester bruttó egy havi illetményének megfelelő összegű pénzjutalom jár. 

 

A rendelet 1.§ (1) bekezdés c) - j) pontjaiban körülírt díjak 

 

A díj 100-150 mm közötti méretű, bronzanyagú plakett, valamint pergamen papíron színes 

mélynyomással - amelynek alap nyomata a város címere - készült oklevél. 

A díjakkal a mindenkori polgármesteri bruttó havi illetmény 50%-ának megfelelő összegű 

pénzjutalom jár. 

 

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY KÖZBIZTONSÁGÁÉRT" Díj: előoldalán a város címere fölött 

"Hajdúböszörmény Közbiztonságáért" félkör alakú felirat, a város címere alatt az 

adományozás éve, és a plakett külső körén díszítő motívum látható. 

 

"DOBÓ SÁNDOR" Díj előoldalán Dobó Sándor mellképe alatt "DOBÓ SÁNDOR DÍJ" félkör 

alakú felirattal, hátoldalán a központi fiúiskola kupolás tetejű épületsarkát ábrázoló 

térplasztika "HAJDÚBÖSZÖRMÉNY" félkör alakú felirattal látható. 

 

"DR. MOLNÁR ISTVÁN" Díj előoldalán Dr. Molnár István mellképe alatt "DR. MOLNÁR 

ISTVÁN DÍJ" félkör alakú felirattal, hátoldalán a Bocskai István Gimnáziumot az 

országzászlós emlékművel ábrázoló térplasztika "HAJDÚBÖSZÖRMÉNY" félkör alakú 

felirattal látható. 

 

                                                        
38 Módosította a 11/2016. (IV.01.) önk. rendelet. Hatályos 2016. április 01. napjától. 



  

"DR. KÖVÉR SÁNDOR" Díj előoldalán Dr. Kövér Sándor mellképe alatt "DR. KÖVÉR 

SÁNDOR DÍJ" félkör alakú felirattal, hátoldalán a szakorvosi rendelőintézet bejárati előnézeti 

épületrészét ábrázoló térplasztika "HAJDÚBÖSZÖRMÉNY" félkör alakú felirattal látható. 

 

„FAZEKAS GÁBOR” Díj előoldalán Fazekas Gábor mellképe alatt „FAZEKAS GÁBOR 

DÍJ” félkövér alakú felirattal látható.39 

 

"HÁDA SÁNDOR" Díj előoldalán Háda Sándor mellképe alatt "HÁDA SÁNDOR DÍJ" félkör 

alakú felirattal, hátoldalán a város sportéletére leginkább jellemző sportágak (labdarúgás, 

kézilabda, atlétika, ökölvívás, birkózás, kerékpározás) stilizált mozgáselemeinek sorozatát 

ábrázoló térplasztika "HAJDÚBÖSZÖRMÉNY" félkör alakú felirattal látható. 

 

"SOMOSSY BÉLA" Díj előoldalán Somossy Béla mellképe alatt "SOMOSSY BÉLA DÍJ" félkör 

alakú felirattal, hátoldalán a városháza központi - árkádos - épületrészét ábrázoló térplasztika 

"HAJDÚBÖSZÖRMÉNY" felirattal látható. 

 

"SILLYE GÁBOR" Díj előoldalán Sillye Gábor mellképe alatt "SILLYE GÁBOR DÍJ" félkör 

alakú felirattal, hátoldalán a volt "Hajdúkerületi Székház" épületét ábrázoló térplasztika 

"HAJDÚBÖSZÖRMÉNY" felirattal látható. 

 

 

A rendelet 1.§ (1) bekezdés k) - l) pontjaiban körülírt díjak 

 

Az 1.§ (1) bekezdés k)-l)40 pontjaiban körülirt díjak 100-150 mm közötti méretű bronzanyagú 

plakett. A díjakkal a mindenkori polgármesteri bruttó havi illetmény 10 %-ának megfelelő összegű 

pénzjutalom jár. 

 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS JÓ TANULÓJA – JÓ SPORTOLÓJA” Díj előoldalán 

„Hajdúböszörmény város jó tanulója – jó sportolója” felirat, fölötte egy könyv és egy focilabda 

térplasztikája látható. 

 
 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY IFJÚ MŰVÉSZE” Díj előoldalán a „Hajdúböszörmény Ifjú Művésze”  

felirat, hátoldalán a  művészetek egyik legfontosabb jelképének,  a görög hárfának térplasztikája 

látható. 

 

A rendelet 1. § (1) bekezdés m)-q)41 pontjaiban körülirt emlékérmek 

 

A rendelet 1.§ (1) bekezdés m) – p) pontjaiban körülírt emlékérmekből évente és fajtánként 1-

1 db - összesen 4 db, egyenként 65 mm átmérőjű, kör alakú, bronz emlékérem 

adományozható.  

A rendelet 1.§ (1) bekezdés q) pontjaiban körülírt emlékéremből önkormányzati ciklusonként 

2 db, 65 mm átmérőjű, kör alakú, bronz emlékérem adományozható. 

Az emlékérmekkel a mindenkori polgármesteri bruttó havi illetmény 15%-ának megfelelő összegű 

pénzjutalom jár.42 

 

"HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GYERMEKEIÉRT" Emlékérem előoldalán egy kinyitott könyvre 

helyezett körző mellett egy gyermekfej, felette félkör alakban "HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 

GYERMEKEIÉRT" felirat, hátoldalán a város címere látható. 

                                                        
39 Beiktatta a 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 01. napjától. 
40 Módosította a 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 01. napjától. 
41 Módosította a 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 01. napjától. 
42 Módosította a 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 01. napjától. 



  

 

"HAJDÚBÖSZÖRMÉNY LAKOSSÁGÁÉRT" Emlékérem előoldalán egy család (anya, apa, 

gyermek), felette félkör alakban "HAJDÚBÖSZÖRMÉNY LAKOSSÁGÁÉRT" felirat, hátoldalán 

a város címere látható. 

 

"HAJDÚBÖSZÖRMÉNY GAZDASÁGÁÉRT" Emlékérem előoldalán gyárépület, traktor, üzleti 

mérleg, kőműves kanál stilizált ábrarendszere felett "HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 

GAZDASÁGÁÉRT" félkör alakú felirat hátoldalán a város címere látható. 

 

„HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MŰVÉSZETÉÉRT” Emlékérem előoldalán a kitüntetett művészeti 

ágára jellemző stilizált elem (pl. hangjegy, festőpaletta, színészmaszk, táncos alak), felette félkör 

alakban „Hajdúböszörmény művészetéért” felirat, hátoldalán a város címere látható. 

 

„A VÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT” Emlékérem előoldalán stilizált elemként a város címérében 

található uroborosz, a nyakára tekeredő farkú sárkánykígyó látható. Körben a latin nyelvű 

felirat: "PRO COMMUNITATIS URBIS". Hátoldalán a városszerkezet stilizált térképe, 

körben a magyar nyelvű felirattal: "A VÁROS KÖZÖSSÉGEIÉRT".43 

 

 

"POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL" 

 

 Az Oklevél anyagában és nyomatában megfelel az emlékérmeknél felsoroltaknak, azzal hogy 

az oklevélen nem szerepel a képviselőtestületi határozat száma, illetve csak a város 

polgármestere írja alá. 

 

        Az Oklevél adományozásának lehetősége nem korlátozott. Az Oklevéllel pénzjutalom is 

adható, amelynek összege személyenként nem haladhatja meg a mindenkori polgármesteri 

bruttó havi alapilletmény 10%-át. Az Oklevélnek pénzdíjjal vagy anélkül történő 

adományozását - az adományozást kiváltó esemény mérlegelésével – a város polgármestere 

dönti el. 

 

 

"1956 EMLÉKÉRE" EMLÉKLAP 

 

Pergamen papíron, összehajtogatott formában  készül, amelynek bal felső oldalán 

elhelyezkedő rézmetszet alatt Pákozdi Ferenc költő versidézete olvasható, míg jobb belső 

oldala a megemlékezés szövegét - a kitüntetett megnevezésével -, az adományozás keltét, 

alkalmi díszpecsétet, a város polgármesterének aláírását, valamint az adományozó képviselő-

testületi határozat számát és  keltét tartalmazza. 

 

Az alkalmi díszpecsét középen a város címere alatt " Hajdúböszörmény" felírat, helyezkedik 

el, amelyet az "1956-os forradalom és szabadságharc emlékére" szöveg övez körül. Az 

alkalmi díszpecsétet az 1956-os kutatási anyag mellett a " Hajdúsági Múzeumban" kell 

elhelyezni. 

 

A rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Cím kivételével  a díjakkal járó oklevélnek 

tartalmaznia kell az adományozó (Alapító), valamint a Díj megnevezését, az adományozott nevét, 

hivatását, hivatali beosztását vagy címét, az adományozás okának rövid leírását, az adományozó 

képviselő-testületi határozat számát, keltét, a város polgármesterének, jegyzőjének aláírását, 

valamint a város díszpecsétjét. 

 

                                                        
43 Beiktatta a 26/2018. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019. január 01. napjától. 



  

4. számú melléklet44 

 

 

Szavazás lebonyolításának rendszere 

 

A rendelet 3. § (7) bekezdésében foglalt szavazás lebonyolításánál az alábbi előírásokat kell 

betartani: 

 

1./ A szavazás első fordulójában legtöbb szavazatot kapott 3 személy kerüljön a második 

fordulóba, kivéve az adott díjra jelölt személyek közül az első fordulóban csak egy jelölt kap 

minősített többségű szavazatot. Az első három helyen kialakult több személy között fennálló 

szavazategyenlőség esetén valamennyien kerüljenek a második fordulóba. 

 

2./ A második fordulóban az első fordulóban elért szavazatszám sorrendjében kerüljön sor a 

szavazásra. Az azonos szavazatszámot elért jelölteknél, nevük abc-sorrendjében történjen a 

szavazás. 

 

3./ A második fordulóban a minősített többséget elsőként elérő személy részére kerül 

adományozásra a kitüntetés (kitüntető cím). 
 

                                                        
44 Módosította a 9/2013.(II.28.) Önk. rendelet. Hatályos 2013. március 01-től. 
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