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KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
a 8/2017.(V.23.) és a 12/2017.(VII.26.) önkormányzati rendelettel módosított
13/2010. (V.28. )
önkormányzati rendelete
a „Kunhegyes Város Díszpolgára” Cím alapításáról és adományozásáról

Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (1) bekezdés f) pontja, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja és a Magyar
Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás
alapján – abból a célból, hogy a város és lakossága szolgálatában kiemelkedő érdemeket
szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és
tevékenységüket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé –
„Kunhegyes Város Díszpolgára” Cím alapítását és adományozását határozza el, ezért a
következő önkormányzati rendeletet alkotja:
Díszpolgári Cím
1.§
„Kunhegyes Város Díszpolgára” cím annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak
adományozható, aki Kunhegyes város érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű
tevékenységével, vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely
egyértelműen hozzájárult Kunhegyes fejlődéséhez, értékei megóvásához, polgárai
életkörülményeinek javulásához, a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató
emberi magatartása miatt egyébként személye, vagy annak emléke köztiszteletben áll.
2.§
(1) Az adományozáskor a polgármester
- a díszpolgárrá választásról oklevelet
- domborművel díszített bronzplakettet ad.
(1a)1 A díszpolgári címmel együtt pénzjutalom jár, melynek összege díjanként bruttó 100.000
Ft.
(2) Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(3) Az oklevélnek tartalmaznia kell:
- az adományozó megjelölését,
- e rendelet megjelölését,
- az adományozó határozat számát, keltét,
- a „Kunhegyes Város Díszpolgára” Cím megjelölést
- az adományozott nevét, külföldi állampolgár esetén az állampolgárságot,
- a (2) bekezdés szerinti aláírásokat, keltezést és a városi pecsét lenyomatát.
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A rendelet szövegét kiegészítette az (1a) bekezdéssel a 8/2017.(V.23.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos:
2017. május 23-tól.
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(4) A bronzplakett leírása:
110 milliméter átmérőjű, 5 milliméter vastagságú, kör alakú, bronzból készült plakett,
melynek egyik oldalára a város címerét körülölelő „Kunhegyes Város Díszpolgára”
szövegű felirat, a másik oldalra a díjazott neve és az adományozás éve kerül.
(5) A Díszpolgári Címből évente legfeljebb kettő adományozható.
3.§
A Díszpolgári Cím adományozásáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetése a
Polgármesteri Hivatal feladata.
4.§
(1) A város díszpolgára a Városi Önkormányzat és a város megbecsülését élvezi, ezért
a) a Városi Önkormányzat által rendezett ünnepségekre meghívót kap,
b) a várost képviselő delegáció résztvevőjéül felkérhető,
c) a Városi Önkormányzat ülésére tanácskozási joggal meghívható,
d) a város díszpolgárát a polgármester, a jegyző és a hivatal dolgozói kötelesek soron
kívül fogadni.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogok érvényesítéséért a jegyző felelős.
Vegyes rendelkezések
5.§
(1) A „Kunhegyes Város Díszpolgára” Cím adományozására javaslatot tehetnek:
a) Városi Önkormányzat és szervei
b) Bármely települési képviselő
c) Helyi társadalmi szervezetek, közösségek
d) Bármely helyi polgár.
(2)2A javaslatot minden év április 30-ig kell eljuttatni a polgármesterhez az e rendelet
mellékletét képező formanyomtatványon.
(3) A javaslatnak tartalmaznia kell:
- a javasolt személy főbb adatait,
- az elismerés alapjául szolgáló életmű, tevékenység részletes ismertetését.
(4) A Díszpolgári Cím adományozására a képviselőtestület jogosult.
(5) A Díszpolgári Cím adományozására vonatkozó javaslatokat a Polgármester terjeszti elő,
az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság véleményezi.
6.§
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A rendelet szövegét módosította a 12/2017.(VII.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. július 27től.
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(1) A Díszpolgári Cím átadása ünnepélyes keretek között – városi ünnepségen – történik.
(2) A posztumusz Díszpolgári Címmel járó elismerést a kitüntetett személy közeli
hozzátartozójának, vagy egyenes-ági leszármazottjának kell átadni.
7.§
(1) A Díszpolgári Címet vissza kell vonni attól, aki arra méltatlanná válik.
(2) A visszavonásra mindazok javaslatot tehetnek, akiknek az
kezdeményezési joguk van. A visszavonásról a képviselőtestület dönt.

adományozásra

(3) A visszavonást és annak okát a nyilvántartásba be kell vezetni.
Záró rendelkezés
8.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Kelt: Kunhegyes, 2010. május 27.

S z a b ó András
polgármester

Dr. Pénzes Tímea
jegyző

ZÁRADÉK:
Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2007. (III.28.) rendelete 23. § (1)(2) bekezdése alapján: 2010. május 28. napján
Dr. Pénzes Tímea
jegyző
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Melléklet a 13/2010. (V.28.) önkormányzati rendelethez

JAVASLAT
A KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által adományozható
„KUNHEGYES VÁROS DÍSZPOLGÁRA” CÍM –re
I.
A kitüntetésre javasolt személy neve: ………………………………………………………
Lakcíme: ……………………………………………………………………………………….
Munkahelye*: …………………………………………………………………………………..
Foglalkozása*: ………………………………………………………………………………….
II.
A javaslattételre jogosult neve, képviselője: …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
III.
Az elismerés alapjául szolgáló életmű, tevékenység részletes ismertetése**

Kelt:
………………………………
Javaslattevő aláírása
* nyugdíjas esetén az előző munkahely és foglalkozás
** a túloldalon folytatható
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