Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2005. (IV. 29.)sz. rendelete
a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának
rendjéről

Nyékládháza
Város
Önkormányzatának
Képviselő–testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1999. évi LXV tv. 16.§ (1). bek-ben kapott felhatalmazás
alapján a díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról az alábbi rendeletét
alkotja:

Díszpolgári cím és annak adományozása
1.§
/1/ Díszpolgári cím adományozható a város elismeréseként, és megbecsülésének
méltó módon történő kifejezésre juttatása céljából, annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki kiemelkedő társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális, sport
tevékenységével vagy egész életművével elősegítette a település fejlődését
előrehaladását, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletnek
örvend.
/2/ Évente legfeljebb két díszpolgári cím adományozható.

A cím formája
2.§
/1/ Díszoklevél: melynek tartalmaznia kell:
- az adományozó megjelölését,
- a címet adományozó határozat számát és keltét,
- az adományozott nevét, külföldi személy
esetén állampolgárságát,
- az aláírásokat és az önkormányzat pecsétjét.
/2/ Bronz plakett: Kör alakú, 100 mm átmérőjű, egyoldalas, a város bevésett
címerével, díszpolgár felirattal, alatta az adományozás éve található.
A plakettet díszdobozban kell elhelyezni. A díszdoboz kinyitott fedőlapjának
belső oldalán a kitüntetett neve szerepel.
/3/ 1
/4/ A díszpolgári cím adományozását rövid életrajz és az érdemelt rövid leírásával,
díszes kivitelű albumban kell megörökíteni és nyilvántartani. Ennek másolatát el kell
helyezni a városi könyvtárban is.
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Hatályon kívül helyezte a 9/2012.(IV.01.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2012. április 01-től.
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A díszpolgársággal járó jogok
3.§

/1/ A díszpolgár
a) felkérhető a várost képviselő delegáció tagjának,
b) az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meghívást kap
és az ünnepségen a cím rangjának megfelelő elhelyezés illeti meg,
c) elhalálozása esetén az önkormányzat saját halottjának tekinti.

A cím adományozásának rendje
4.§
/1/ A díszpolgári cím adományozását kezdeményezheti:
a) a polgármester
b) a képviselő-testület bizottsága
c) a települési képviselő.
/2/
A kezdeményezést részletes indoklással minden év
polgármesterhez lehet benyújtani.
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/3/ A cím adományozására, vagy visszavonására vonatkozó kezdeményezéseiket –
a Képviselő-testület ülése előtt - a testület tagjaiból külön e célra választott ad hoc
bizottság véleményezi.
/4/ A cím adományozásáról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt. A
kitüntetéseket a polgármester adja át. A kitüntetés átadására az évenként
megrendezésre kerülő, a település egyesítésének évfordulója és a várossá
nyilvánítás napja /Városnap/ alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

A díszpolgári cím visszavonása
5.§
/1/ A díszpolgári címet a Képviselő-testület megvonhatja attól, aki a cím viselésére
méltatlanná válik.
/2/ Vissza kell vonni az elismerést attól, akit a bíróság jogerős ítélettel a közügyek
gyakorlásától eltiltott.
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Záró rendelkezések
6.§
/1/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
/2/ A díszpolgári cím adományozása első ízben a 2005. évi Városnapi Ünnepségen
kerül sor, ezért az első alkalommal a 4.§ (2). bekezdésben foglalt rendelkezést
nem kell alkalmazni.

Nyékládháza, 2005. április 28.

Galuska László sk.
polgármester

Török Zsuzsanna sk.
aljegyző

A rendelet kihirdetésre került.
Nyékládháza, 2005. április 29.

Török Zsuzsanna
aljegyző

