Z Á H O N Y VÁROS
Önkormányzati Képviselő-testületének
12/2004. /III.1./
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat által adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának
rendjéről
EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 4/2007. /II.16./, a 4/2009./II.17./, 2/2012./I.26./,
7/2013./III.13./ Önkormányzati rendelettel
Záhony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 1. § /6/ bekezdésének a./ pontja, valamint a Magyar Köztársaság
kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján a
város érdekében végzett kiemelkedő munka elismerésére az alábbi elismerő címeket
alapítja, adományozásuk szabályairól a következő rendeletet alkotja:
I.

fejezet

Díszpolgári cím adományozása
1. §
/1/ A képviselő-testület „Záhony Város Díszpolgára” címet adományoz annak a magyar,
vagy külföldi állampolgárnak, aki egész életművével olyan általános elismerést szerzett,
amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, tekintélyének emeléséhez és
példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
/2/ A díszpolgári cím élő és elhunyt személynek /posthumus/ is adományozható.
2. §
/1/** A díszpolgári címmel díszoklevél, valamint maximum 15 g súlyú 14 karátos arany
pecsétgyűrű jár. A gyűrű teteje maximum 15 mm x 20 mm méretű fehérarany
pajzsforma, kék zománccal díszítve, mely Záhony város címerét mintázza. A gyűrű belső
felébe a város neve és az átadás éve kerül bevésésre.
**Módosította a 4/2009. /II.17./ Ör., 2009. február 15. napján lép hatályba

/2/ Posthumus elismerés esetén a hozzátartozó részére díszoklevél kerül átadásra és az
önkormányzat köztemetőjében lévő ravatalozó főhomlokzatán 30 x 40 cm nagyságú fehér
márványtábla kerül elhelyezésre, mely bevésve jelöli a díszpolgár nevét, a posthumus és
„Záhony Város Díszpolgára” feliratot, valamint az adományozás évét.
/3/ Az emléktábla felavatására a díszpolgári cím átadása alkalmából megtartásra kerülő
ünnepségen kerül sor.
3.§
/1/ A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint
élvezi azokat a kiváltságokat, melyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.
/2/ A város díszpolgára
- tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein,
- meghívót kap az önkormányzat által szervezett minden ünnepségre és ezeken
megkülönböztetett hely illeti meg,
- díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési, kulturális, illetve
sportintézményeit, valamint ilyen jellegű rendezvényeit. Ez a kedvezmény megilleti a
díszpolgár házastársát, élettársát is.
- elhalálozása esetén az önkormányzat saját halottjának tekinti és a városi köztemetőben
díszsírhelyet biztosít számára.
II. fejezet
4. §
„Záhony Városért” elismerés adományozása
/1/ „Záhony Városért” elismerés bármely területen végzett kiemelkedő tevékenység,
kimagasló helyi közéleti munka elismerésére szolgál.
/2/* „Záhony Városért” elismeréshez díszoklevél, erre a célra készített emlékplakett és a
mindenkori költségvetési törvényben meghatározott mértékű köztisztviselői illetményalap
ötszörösének megfelelő bruttó összegű pénzjutalom jár.
/3/ Az emlékplakett sárgarézből készült, 12 cm átmérőjű. A plakett középső részén
Záhony város címere, körülötte körívben „Záhony Városért” felirat és az adományozás
éve található.
Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni.
*Módosította a 4/2007. /II.16./ Ör. 2007. március 1. napján lép hatályba.

III. fejezet
5. §
„Köz szolgálatáért” elismerés adományozása
/1/**** „Köz szolgálatáért” elismerés adományozható az önkormányzat intézményeiben
kimagasló teljesítményt nyújtó, huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végző
közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban álló, valamint önkormányzati kötelező
feladatellátásban résztvevő vállalkozó részére.
/2/ Ezen elismerés nyugdíjas közalkalmazott, köztisztviselő, illetve hivatásos szolgálati
jogviszonyban álló részére is adományozható.
/3/** Az elismeréssel díszoklevél, valamint az adott évi költségvetési törvényben
meghatározott mértékű köztisztviselői illetményalap ötszörösének megfelelő bruttó
összegű pénzjutalom jár.
IV. fejezet
6. §
Eljárási szabályok
/1/ Az elismerő címek adományozására javaslatot tehetnek:
- települési képviselő,
- a képviselő-testület bizottságai,
- intézményvezetők,
- helyi civil szervezetek.
/2/ A „Köz szolgálatáért” elismerésre vonatkozó javaslattétel előtt a jegyző köteles
kikérni a Szakszervezeti Bizottság, a közoktatási intézmény vezetője pedig a
Közalkalmazotti Tanács véleményét.
/3/** Elismerő cím adományozására vonatkozó javaslatot minden évben, január 31.
napjával bezárólag lehet tenni. A javaslatot írásban, zárt borítékban, személyesen vagy
postai úton, Záhony Város Polgármesteréhez címezve, indokolással ellátva kell
benyújtani. A borítékot „javaslattétel kitüntetésre” felirattal kell ellátni.
**Módosította a 4/2009./II.17./ Ör., 2009. február 15. napján lép hatályba
****Módosította a 7/2013./III.13./ ör., 2013. március 13. napján 16.00 órakor lép hatályba

/4/***A polgármester a zárt borítékban lévő javaslatok felbontását követően összesíti a
beérkezett javaslatokat, majd a képviselő-testület valamennyi tagját meghívja az elismerő
címek adományozására vonatkozó javaslatok előzetes véleményezésére, a döntés
előkészítésére. A döntés előkészítése során a képviselő-testület tagjai az elismerő címek
adományozására további javaslatokat tehetnek.
/5/*** Az elismerő címek adományozásáról szóló döntését a képviselő-testület a tárgyév
március 15. napjáig köteles meghozni.
/6/ Az elismerések adományozására a képviselő-testület jogosult, határozatát minősített
többséggel hozza.
/7/ E rendeletben meghatározott elismerésekből fajtánként évente legfeljebb 2 db
adományozható. Az elismerések ugyanazon személy részére fajtánként csak egy
alkalommal adhatók.
7. §
/1/ Az elismerések átadására évente egy alkalommal, ünnepélyes keretek között, a
település várossá avatásának évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor.
/2/ Az elismerő címeket a - 6. §-ban foglaltak kezdeményezésére - a képviselő-testület
visszavonhatja attól, aki arra érdemtelenné válik.
8. §
/1/** Az elismerésben részesült személyekről, a Polgármesteri Hivatal
nyilvántartást.

vezet

/2/ A nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:
- sorszám,
- név, lakcím,
- az elismerés megnevezése,
- az adományozás időpontja,
- a képviselő-testület határozatának száma és kelte,
- megjegyzés.
/3/ Az elismerésekkel járó költségek fedezetét a Polgármesteri Hivatal éves
költségvetésében kell biztosítani.
**Módosította a 4/2009. /II.17./ Ör., 2009. február 15. napján lép hatályba
***Módosította a 2/2012. /I.26./ Ör., 2012. január 26. napján 16,00 órakor lép hatályba.

9. §
/1/ Ez a rendelet 2004. május 01. napján lép hatályba.
/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat által
adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló, 4/2003.
/I. 31./ számú önkormányzati rendelet.
Z á h o n y, 2004. február 26.

Háda Imre sk.
polgármester

Belinszky Béla sk.
címzetes főjegyző

Vonatkozó jogszabályok:
-

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XXXI. törvény a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről

