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Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő–testületének
9/1997(VI. 20.) Ök. számú rendelete
az önkormányzati jelképekről és kitüntetésekről1
(egységes szerkezetben a 15/2000. (VIII.08.), a 21/2007. (XI.06.), a 15/2008. (VIII.29.), a
17/2008.(IX.05.), a 14/2009. (VIII.31.), a 14/2010.(XI.22.), a 10/2011.(VII.25.),
15/2012.(IV.27.), a 21/2012.(VIII.24.), a 24/2012.(VIII.29.) és a 9/2014.(VI.26.)
Önkormányzati rendeletekkel)
Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)
az 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés a.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
valamint az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az önkormányzati jelképekről és kitüntetésekről szóló 9/1997.(VI.20.) Ök. sz.
rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.
1. §
Kozármisleny város2 címere
Kozármisleny a középkorban két önálló településből állt, mely címerében is megnyilvánul. A
címer álló, csúcsaiban csapott, csücskös talpu reneszánsz pajzs, melyet a pajzsfőből kiinduló
jobbra és balra haladó, két diagonális ív három mezőre oszt. A jobb felső kék mezőben
Krisztus ikonszerű alakját látjuk növekvőben és szembefordulva, arca természetes színű, haja
sötét, fejét bíborkeresztes arany glória övezi, ruhája bíbor, jobb kezében zöld könyvet tart,
amelynek borítóján az A (alfa) és az Omega betűk látszanak. A bal felső, kék mezőben ezüst
színű, jobbról tornyos, balról bástyás vár foglal helyet, előterében lévő akadályok bíbor
színűek, a sáncárok vize kék. A sátor fekete mezőjében zöld halomból növekvő arany
napkorong emelkedik ki, előtte jobbra vágtató, fekete paripáról hátrafelé nyilazó, reflexijas
nomád harcos látszik zöld kaftánban, vörös süvegben és nadrágban, oldalán ezüst karddal. A
pajzson természetes színű, enyhén jobbra forduló, zárt harci sisak van, nyakrészén arany
láncon medalion, a sisakon háromágu, két gyönggyel ékesített arany korona helyezkedik el. A
foszlányok jobbról vörös és aranya, balról kék és ezüst színűek.
2. §
A címer használatának köre és módja
(1) A város3 címerét kizárólag diszítő és a községre utaló jelképként lehet felhasználni:
a) a község zászlóján
b) a községháza tanácskozótermében, házasságkötő termében és a polgármesteri
hivatali helyiségében,
c) a községgel kapcsolatos kiállításokon
d) a polgármester által használt protokolláris levélpapíron, valamint az ehhez tartozó
borítékon
e) protokolláris és ünnepi rendezvényeken,
f) történeti és ismeretterjesztő, a község életével és fejlődésével foglalkozó vagy ilyen
jellegű kiadványon, plakáton,
g) kitüntető emlékplaketten, érméken, a velük kapcsolatos igazolványokon, továbbá
díszokleveleken és emléklapokon,
h) emléktárgyakon és a község üzemeinek egyes jellegzetes termékein,
i) az idegenforgalmi propagandában,
j) középületek díszítésére
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k) a város4 fontosabb intézményeiben.
l) a város kulturális és sport egyesületei kiadványaiban, ruházatán, zászlóján.5
(2) A város6 címere hivatalos eljárás és hatósági tevékenység során nem alkalmazható.
(3) Az állam és az önkormányzat által alapított címer együttes használata esetén az állami
címernek – annak elhelyezésével vagy a címer méretével – elsőbbséget kell biztosítani.
3. §
Kozármisleny város7 zászlója
Kozármisleny zászlaja és lobogója fehér színű, melyet a hosszanti oldalhoz igazodó kék latin
kereszt oszt négy mezőre. A címer a keresztet alkotó kék sávok metszépontjában helyezkedik
el, tengelye párhuzamos a ruddal, illetve az árboccal.
4. §8
A zászló használatának köre és módja
(1) A város zászlója kis– és nagyméretben használható.
(2) A város zászlója az alábbi alkalmakkor és esetekben használható:
a) A település életében jelentős események alkalmával a polgármester döntése
szerint,
b) Megkülönböztetésül a magyar, illetve külföldi település részvételével tartott
rendezvényeken.
c) Cserezászlóként a képviselő–testület döntése alapján.
d) A Polgármesteri Hivatal épülete előtti téren.
(3) Az állami zászló használata esetén, az állami zászlónak – annak elhelyezésének
(méretének) – elsőbbséget kell biztosítani.”
5. §
Kozármisleny Város9 Pecsétje a község címerének hiteles, kicsinyített rajzát ábrázolja,
„Kozármisleny Város10 Önkormányzata” felirattal.11
6.§12
(1) A városi13 címernek és zászlónak e rendeletben meghatározott célra történő előállítását,
vagy más meghatározott célra (pl.: reklámtevékenység, kitűző, matrica stb.) történő
felhasználását és forgalomba hozatalát a polgármester engedélyezheti.
(2) A polgármester által kiadott engedély írásban történik és meghatározott időpontig, vagy
visszavonásig lehet érvényes.
(3) A kiadott engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet.
(4) A városi14 címer és zászló használatára a települési képviselő és a kisebbségi
önkormányzati képviselő alanyi jogon jogosult.
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7.§15
(1) A pecsétből 2 db-ot kell előállítani, melyből egyet a polgármester, egyet a jegyző őriz.
(2) A pecsét használható:
- a Képviselő-testület felhívásain, programjain, meghívókon,
- az állami, társadalmi önkormányzati szervekkel kötött megállapodásokon,
szerződéseken,
- a Képviselő-testület által alapított és adományozott okleveleken,
- az önkormányzat nemzetközi szerződésein, megállapodásain,
- egyéb, nem önkormányzati hatósági üggyel kapcsolatos levelezésen.
7/A §16
Kozármisleny Város Napja minden év szeptember 6. A Város Napja tiszteletére rendezendő
központi ünnepséget mindig a Város Napjához legközelebb eső szombati napon kell
megrendezni.
8.§17
9.§18
A polgármester a címer és zászlóhasználati engedélyt visszavonhatja, ha az engedélyes a
8.§19 (1) bekezdésében foglalt szabálysértést elkövette, illetve az engedélyes a címer és
zászló használatára egyéb okból méltatlanná válik.
10.§20
KITÜNTETÉSEK, CÍMEK
(1) A Képviselő-testület annak érdekében, hogy Kozármisleny városában vagy annak
hírnevéért kiemelkedő munkát végzett személyeket méltó elismerésben és kitüntetésben
részesíthesse, személyüket és tevékenységüket megfelelőképpen értékelje, az alábbi címet és
kitüntetést alapítja:
- Kozármisleny Város Díszpolgára
- Kozármisleny Városért Érdemérem
21
(2) Kozármisleny Város díszpolgára cím adományozható annak az élő, vagy elhunyt
személynek, aki hozzájárult a település bármilyen területen való fejlesztéséhez, kapcsolata a
várossal példaértékű, munkájával jelentős többletet adott Kozármisleny fejlődéséhez.
(3) A cím formája: arany pecsétgyűrű (14 karátos) az Önkormányzat címerével, illetve
oklevél dísztartóban.
(4) A címhez átadott oklevél egyben igazoló okiratnak is minősül, ami kötelezően kell, hogy
tartalmazza:
- az adományozás indokait,
- a kiállítás keltét,
- az okirat számát,
- az elismert személy nevét és születési adatait,
- az erről szóló képviselő-testületi határozatot,
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- a polgármester aláírását és pecsétjét.
(5) Poszthumusz kitüntetés esetén a család képviselőjének kell azt átadni.
(6) A kitüntetettet a város jelentős ünnepeire meg kell hívni.
(7) A díszpolgári cím jogosultja a Kozármisleny Város Önkormányzat tulajdonában lévő
köztemetőben térítésmentesen dísz-sírhelyre jogosult.
11.§22
(1) Kozármisleny Városért Érdemérem kitüntetés adományozható olyan kozármislenyi élő,
vagy elhunyt személy23 vagy közösség (egyesület) részére, aki:
- munkájával országos jelentőségű eredményt ért el, és ezzel a teljesítményével
öregbítette városunk hírnevét. Ez az eredmény születhet bárminemű országos
versenyben, de lehet kiemelkedő gazdasági, közéleti, szellemi, kulturális vagy
sportteljesítmény is.
- munkájával, anyagi, szellemi és bárminemű áldozatával Kozármisleny város ügyét
előbbre vitte, jelentőset tett a község boldogulásáért, akár egyszer egy kiemelkedő
cselekedettel vagy folyamatosan végzett munkája eredményeként.
(2) A kitüntetés formája: 1 db 80-100 g súlyú, kb. 0,5 cm vastagságú 8x15 cm nagyságú
bronzplakett díszdobozban, illetve oklevél dísztartóban. A plaketten lévő felirat:
KOZÁRMISLENY, középen: Kozármisleny várost címere gravírozva, a díszdobozon: „A
VÁROSÉRT KOZÁRMISLENYÉRT ............. (évszám)”és a kitüntetett neve.
(3) A kitüntetéssel pénzjutalom jár, melyet a Képviselő-testület határoz meg az éves
költségvetésében.
(4) A kitüntetéshez átadott oklevél egyben igazoló okiratnak is minősül, ami kötelezően kell,
hogy tartalmazza:
- az adományozás indokait,
- a kiállítás keltét,
- az okirat számát,
- az elismert személy nevét és születési adatait,
- az erről szóló képviselő-testületi határozatot,
- a polgármester aláírását és pecsétjét.
12.§24
(1)25 A Képviselő-testület évente maximum két díszpolgári címet és két Kozármisleny
Városért érdemérem kitüntetést adományozhat.
(2) A címet, illetve a kitüntetést minden évben a Város napja ünnepségen (szeptember 6.)
adja át a polgármester.
(3) A díjra, díjakra minden települési képviselő, illetve a bizottságok is javaslatot tehetnek az
adott év augusztus 1-jéig a polgármesternél. A beérkezett javaslatok alapján a címről, illetve
a kitüntetésekről a Képviselő-testület az adott év augusztus hónapban tartandó ülésén
minősített többséggel határozatban dönt.
(4) Az elismert személyt, személyeket az ünnepség előtt legalább 8 nappal értesíteni kell.
(5) Nem feltétlenül szükséges minden évben a címet, illetve a kitüntetéseket kiadni.
(6) Egy adott teljesítmény csak egyszer ismerhető el.
(7) A 2.§ és a 8.§ szerinti cím és kitüntetés különböző változatban egymást követő években is
részesülhet egy adott személy, de egy éven belül csak az egyik adományozható.
(8) A kitüntetés személyenként a „Város kitüntetettjei” című könyvbe be kell vezetni. A
„Város kitüntetettjei” című könyvet a Városházán kell elhelyezni.
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(9) A Képviselő-testület jogosult arra, hogy a díszpolgári cím, valamint a „Kozármisleny
Városért Érdemérem mellé pénzbeli juttatást adjon, melyet az éves költségvetésében határoz
meg.
13.§26
”Az Év Tanulója” díj
(1)
A tanulók eredményessége, a tudás értékének elismerése érdekében az „Év Tanulója”
díj adományozható annak a kozármislenyi székhelyű, alapfokú oktatási intézménnyel
tanulói jogviszonyban lévő, kozármislenyi lakóhellyel rendelkező tanulónak, aki az
adományozás évében a tanulmányi munkában nyújtott kimagasló eredményével, a
művészetek területén nyújtott kiemelkedő teljesítményével hírnevet szerzett a
közoktatási intézménynek, illetve a városnak.
(2)
Az „Év Tanulója” díjban évente egyszer maximum 4 személy részesíthető általános
iskolai tanulmányi évei alatt legfeljebb 2 alkalommal, amelyet a Város napja
ünnepségen (szeptember 6.) a polgármester ad át.27
(3)
A díjra javaslatot az iskola tantestülete tehet, melynek tartalmaznia kell az elismerésre
javasolt tanulók személyi adatait, az elismerést megalapozó teljesítményt.
A javaslatot minden év augusztus 1-jéig28 – kivéve a rendeletalkotás évét – a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Kulturális Bizottsághoz29 kell benyújtani.30
(4)
Az adományozásról a Pénzügyi, Településfejlesztési és Kulturális Bizottság 31javaslata
alapján a Képviselő-testület dönt.32
(5)
Az „Év Tanulója” díj adományozásával egyidejűleg a kitüntetett tárgyjutalomban is
részesül.
14.§33
”Az Év Diáksportolója” díj
(1)
Az „Év Diáksportolója” díj adományozható annak a kozármislenyi székhelyű,
alapfokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő, kozármislenyi lakóhellyel
rendelkező tanulónak, aki az adományozás évében a sport területén nyújtott kimagasló
eredményével hírnevet szerzett a közoktatási intézménynek, illetve a városnak.
(2)
Az „Év Diáksportolója” díjban évente egyszer maximum 4 személy részesíthető
általános iskolai tanulmányi évei alatt legfeljebb 2 alkalommal, amelyet a Város napja
ünnepségen (szeptember 6.) a polgármester ad át.34
(3)
A díjra javaslatot az iskola tantestülete tehet, melynek tartalmaznia kell az elismerésre
javasolt tanulók személyi adatait, az elismerést megalapozó teljesítményt.
A javaslatot minden év augusztus 1-jéig35 – kivéve a rendeletalkotás évét – a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Kulturális Bizottsághoz36 kell benyújtani.37
(4)
Az adományozásról a Pénzügyi, Településfejlesztési és Kulturális Bizottság 38javaslata
alapján a Képviselő-testület dönt.39
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(5)

Az „Év Diáksportolója”
tárgyjutalomban is részesül.

díj

adományozásával

egyidejűleg

a

kitüntetett

14/A.§40
”Az Év Középfokú Tanulója„ díj
(1) Az „Év Középfokú Tanulója” díjat pályázat útján lehet elnyerni. Pályázó lehet
bármely középfokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő, kozármislenyi
lakóhellyel rendelkező tanuló, aki az adományozás évében a tanulmányi munkában,
vagy a sport területén nyújtott kimagasló eredményével hírnevet szerzett.
(2) Az „Év Középfokú Tanulója” díjban évente egyszer egy személy részesíthető, amelyet
a Város napja ünnepségen (szeptember 6.) a polgármester ad át.
(3) A pályázónak a pályázathoz mellékelnie kell a középfokú intézmény javaslatát,
melynek tartalmaznia kell a pályázó tanuló személyi adatait és az adományozás
évében nyújtott elismerést megalapozó teljesítményt.
A javaslatot a 2010. évtől minden év augusztus 1-jéig41 a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Kulturális Bizottsághoz42 kell benyújtani.43
(4) Az adományozásról a Pénzügyi, Településfejlesztési és Kulturális Bizottság 44javaslata
alapján a Képviselő-testület dönt.45
(5) Az „Év Középfokú Tanulója” díj adományozásával egyidejűleg a kitüntetett
tárgyjutalomban is részesül.
14/B.§46
Az „Év Tehetséges Diákművésze„ díj
(1) Az „Év Tehetséges Diákművésze” díj adományozható annak a kozármislenyi
székhelyű, alapfokú oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő, kozármislenyi
lakóhellyel rendelkező tanulónak, aki az adományozás évében a művészet területén
nyújtott kimagasló eredményével hírnevet szerzett a közoktatási intézménynek, illetve
a városnak.
(2) Az „Év Tehetséges Diákművésze” díjban évente egyszer egy személy részesíthető,
amelyet a Város napja ünnepségen (szeptember 6.) a polgármester ad át.
(3) A díjra javaslatot a Kozármislenyi Művészeti Alapiskola vezetője tehet, melynek
tartalmaznia kell az elismerésre javasolt tanulók személyi adatait, az elismerést
megalapozó teljesítményt.
A javaslatot minden év augusztus 1-jéig – kivéve a rendeletalkotás évét – a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Kulturális Bizottsághoz kell benyújtani
(4) Az adományozásról a Pénzügyi, Településfejlesztési és Kulturális Bizottság javaslata
alapján a Képviselő-testület dönt.
(5) Az „Év Tehetséges Diákművésze” díj adományozásával egyidejűleg a kitüntetett
tárgyjutalomban is részesül.
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14/C.§47
Tárgyjutalom
Tárgyjutalom adományozható olyan kozármislenyi lakos részére, aki munkájával a jelen
rendeletben nem szabályozottakon túlmenően a város érdekében álló tevékenységet fejtett
ki.
15.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Völgyesi Gyula s.k.
polgármester

dr. Bíró Károly s.k
jegyző

A rendelet kihirdetve és egységes szerkezetbe foglalva:
Kozármisleny, 2014. június 26.
Kumliné dr. Tormási Zsuzsanna
jegyző
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