Nyékládháza Város Önkormányzatának
7/2008. (III. 26.) sz. rendelete
az önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és
adományozásuk rendjéről
Nyékládháza
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a
Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a közoktatás, a közművelődés, az
egészségügy, a szociális szakterület, a sport területén, valamint a város gazdasági
fejlesztése terén kiemelkedő érdemeket szerzett polgárok munkájának
elismeréseként az alábbi kitüntető címet, díjat és emlékérmet alapítja:
1. § – 6. § 1
7. §
„Pro-urbe”-díj
(1) 2 A díj adományozásának feltételei:
a) A város társadalmi, gazdasági, egészségügyi és kulturális életének fejlesztése
érdekében végzett kiemelkedő tevékenység, illetve életművével kimagasló
érdemeket szerzett, vagy
b) a város lakosságának életkörülményeit, ellátását jelentősen javító, kiemelkedő
munkavégzés, vagy
c) a várost gazdagító művészeti, kulturális teljesítmény, vagy
d) a város hírnevét öregbítő kiemelkedő tevékenység, vagy
e) a város érdekében önzetlenül végzett kiemelkedő értékű munka, vagy
f) a város nevelő-oktató munkájában kiemelkedő teljesítményű munka, vagy
g) a város egészségügyi ellátórendszerében végzett kiemelkedő értékű munka, vagy
h) a városban köztisztviselői és/vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn át
kiemelkedő munkát végzett, és ezáltal elismerést vívott ki az ügyfelek és a
szolgáltatást igénybe vevők körében, vagy
i) a város környezeti-természeti állapotának megőrzése, védelme, javítása
érdekében olyan tevékenységet végeztek, amellyel maradandó vagy kimagasló
eredményt értek el, vagy
j) a városban lakók személyi és anyagi biztonságának védelméhez, a közbiztonság
megőrzéséhez jelentősen hozzájárultak.
(2) 3
(3) 4 A díjban részesülő díszes oklevelet és emlékplakettet kap.
(4) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, a város címerét, a
Képviselő-testületi határozat számát, az elismerésben részesülő nevét, az
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adományozás
jogcímét,
keltét,
továbbá az önkormányzat díszpecsétjét.

2
a polgármester

és

a

jegyző

aláírását,

8. §
(1) Az 1- 7 §-ban felsorolt kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek:
a) a Képviselő-testület tagjai és bizottságai
b) a városban működő, az adott elismerés tárgyában érintett intézmények
alkalmazottai és vezetői
c) a városban működő társadalmi, gazdasági szervezetek, egyesületek, szakmai
szövetségek, kamarák, érdekképviseleti szervek, egyházak,
d) magánszemélyek
(2) A javaslatokat a polgármester által közzétett felhívásban megjelölt időpontig kell
benyújtani a rendelet mellékletét képező „ Javaslat” című nyomtatványon.
(3) A felhívásban a benyújtás határidejét úgy kell meghatározni, hogy a képviselőtestület legkésőbb az 1-7.§-ban meghatározott díj (ak) átadását megelőző hónap
képviselő-testületi ülésén dönthessen a díj (ak) odaítéléséről.
(4) 5 A javaslatokat az illetékes bizottság véleményezi és tesz javaslatot a díj (ak)
odaítélésére, melyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé. A díj (ak)
odaítéléséről a képviselő-testület minősített többséggel hozott határozatával dönt.
(5) A kitüntetést a polgármester adja át, a Városnapon.
(6) A kitüntetés adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet.
(7) A kitüntetés adományozásáról a város lakosságát a helyi médium útján a jegyző
az átadást követő 15 napon belül tájékoztatja.
9. §

A rendelet 2008. április 1. lép hatályba.
Nyékládháza, 2008. március 25.

Galuska László sk.
Polgármester

Tarnócziné Dr. Dobos Erzsébet sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésre került.
Nyékládháza, 2008. március 26.
Tarnócziné Dr. Dobos Erzsébet sk.
Jegyző
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Módosította: 11/2008.(VI.12.) sz. rendelet. Hatályos: 2008. június 12. napjától.
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1. sz. melléklet

Javaslat
Nyékládháza Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez
-Pro-urbe”- *
DÍJ ÁTADÁSÁRA

Név:(születési név):
Munkahely:
Beosztása:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Lakcíme:
Elérhetősége:
Hivatalos indokolás:

Kelt: Nyékládháza,

………………………………………………
felterjesztő
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