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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
18/2011. (IX.06.)
önkormányzati rendelete
a kunhegyesi újszülöttek város polgárává fogadásáról

Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) Kunhegyes város polgárává fogadja azokat az újszülötteket, akik a tárgyévet megelőző
év január 1. – december 31. közötti időszakban születtek, feltéve, ha az újszülött szülei a
gyermek születésekor és a polgárrá fogadási ünnepség időpontjában kunhegyesi állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen Kunhegyesen laknak.
(2) Kunhegyes Város Önkormányzata Polgármestere írásbeli felkérésére, a kézhez vételtől
számított 10 napon belül visszajuttatott, egyéni szülői nyilatkozattal kell a polgárrá fogadási ünnepségen való részvételi szándékot jelezni.
(3) Az adott év polgárrá fogadandó újszülötteinek névsorát a (2) bekezdés szerinti szülői
nyilatkozatok alapján kell összeállítani.
2.§
(1) Az újszülöttek Kunhegyes város polgárrá fogadási ünnepségére minden évben a „Mihály Napi Sokadalom” rendezvénysorozat keretében kerül sor.
(2) Az újszülöttek szülei az ünnepség keretében a melléklet szerinti esküt tesznek.
3.§
(1) Az adott évben a polgárrá fogadott újszülöttek részére az önkormányzat emléktárgyat,
emléklapot ajándékoz.
(2) A rendezvény pénzügyi költségeinek fedezete az éves költségvetési rendeletben kerül
meghatározásra.
4.§
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kelt: Kunhegyesen 2011. év szeptember hó 5. napján

S z a b ó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

ZÁRADÉK:
Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése alapján: 2011. szeptember 6. napján

Dr.Pénzes Tímea
jegyző

1. sz. Melléklet a Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete 18/2011.
(IX.06.) önkormányzati rendelethez

Eskü szövege:
„Ígérem és fogadom, hogy gyermekemet hazáját és szülőföldjét, Kunhegyes városát szerető, kötelességtudó, becsületes emberré nevelem.
Személyes példámmal és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy gyermekem hazánkat,
a Magyar Köztársaságot és Kunhegyes várost szerető becsületes és hasznos polgárrá váljon.”
Isten engem úgy segéljen! (Meggyőződés szerint)

