SZEGHALOM VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/1992.(IX. 28.) számú rendelete egységes szerkezetben a 11/2007.(VI.26.) számú rendelettel

A díszpolgári cím, valamint a Pro-urbe kitüntetés alapításáról és adományozásáról

A Képviselő-testület azoknak a személyeknek, akik a helyi társadalmi – politikai – kulturális, gazdasági
életben a város és a lakosság javára eredményes és sikeres tevékenységet folytattak, kitüntetéseket
alapít.

I. FEJEZET

Szeghalom Város Díszpolgára

1. §

(1) A Képviselő-testület azoknak a személyeknek az elismerésére, akik Szeghalom Város érdekében
hosszú időn át kimagasló tevékenységet végeztek „Szeghalom Város Díszpolgára” címet alapítja.

(2) A Díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy is megtisztelhető akkor, ha életében az
adományozás feltételeinek megfelelt.

2. §

(1) A Díszpolgári cím adományozására – indoklással – javaslatot tehet:

a.) polgármester,

b.) alpolgármester,

c.) bármely bizottság,

d.) települési képviselő,

e.) a város bármely felnőtt korú állandó lakosa.

(2) A javaslatokat legkésőbb minden év május 31-ig kell a polgármesternél előterjeszteni, aki a
következő testületi ülésen előterjeszti. Az adományozáshoz a megválasztott képviselők több mint
felének szavazata szükséges

(3) A Díszpolgári cím adományozására ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül sor, augusztus 20-a
alkalmából.

3. §

(1) A Díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester díszpolgári oklevelet és
emlékplakettet ad át.

(2) A díszpolgári oklevél tartalmazza:

a.) Szeghalom Város címerét,

b.) az adományozó megjelölését,

c.)

a képviselő-testületi határozat számát,

d.) az adományozott nevét,

e.) az adományozás indokát röviden,

f.)

a polgármester és a jegyző aláírását, valamint az önkormányzat bélyegző lenyomatát.

4. §

A díszpolgári címnek elhunyt személy részére történő adományozásakor a Díszpolgári Oklevelet és az
emlékplakettet az elhunyt házastársának, annak hiányában egyenes ági leszármazottaknak lehet
átadni a Ptk. szabályai szerint az elsőszülött jogán.

5. §

(1) A díszpolgári címet elnyert személy a város tiszteletét és megbecsülését élvezi.

a.)
nyer.

A város által rendezett hivatalos ünnepségekre fenntartott hely biztosításával meghívást

b.)

A képviselő-testületi ülésekre meg kell hívni.

c.)
Elhalálozásakor – családtagjai kifejezett kívánságára, illetve hozzájárulásával – ingyenes
díszsírhely illeti meg.

(2) A fenti jogok gyakorlásának biztosításáért a polgármester (alpolgármester) a felelős.

6. §

(1) A díszpolgár nevét, fényképét és a díszpolgári oklevél adatait „Szeghalom Város Díszpolgárainak
Könyvébe” kell bejegyezni, illetve elhelyezni. A bejegyzést a polgármester és a jegyző írja alá.

(2) Szeghalom Város Díszpolgárainak könyvét a jegyző őrzi.

(3) A díszpolgárság adományozásával kapcsolatos ügykezelési teendőket a jegyző végzi.

7. §

(1) A díszpolgári címet a Képviselő-testület 2. § (1) bekezdésében felsoroltak javaslatára –
visszavonhatja attól, aki az azzal járó megbecsülésre méltatlanná válik.

(2) A visszavonáshoz a megválasztott képviselők több mint felének a szavazata szükséges.

(3) Visszavonás esetén a díszpolgár nevét törölni kell a Szeghalom Város Díszpolgárai könyvéből.

(4) A visszavonás tényét közölni kell az érdekelt személlyel, időközi elhalálozása esetén az elhunyt
családjával és felkérni, hogy az oklevelet és az emlékplakettet a polgármesternek adja át.

II. FEJEZET

„PRO-URBE KITÜNTETÉS”

8. §

(1) A város Képviselő-testülete azon személyek részére, akik a város társadalmi, gazdasági, kulturális,
sport életének fejlődése területén, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett
tevékenységükkel kimagasló érdemeket szereztek, a PRO-URBE kitüntetést alapítja.

(2) Az adományozásnál különösen az alábbi tevékenységeket kell figyelembe venni:

a.) A város fejlődését szolgáló, hosszú időn át végzett, kiemelkedő tevékenység.

b.) A különböző szakterületeken, vagy társadalmi munkában a város érdekében végzett kimagasló
teljesítmény.

c.) A várost gazdagító művészeti, városépítési és rendezési – kiemelkedő munka.

(3) A kitüntetés kör alakú érem, melynek közepén Szeghalom Város címere helyezkedik el.

(4) A kitüntetéssel pénzjutalom jár, amelynek összegét a Képviselő-testület határozza meg.

(5) A jutalom összege maximálisan a polgármester fizetésének 20 %-a lehet.

(6) Évenként legfeljebb hat kitüntetés adományozható.

9. §

(1) A „PRO-URBE” kitüntetés adományozására a 2. § (1) bekezdésben meghatározottakon kívül
javaslatot tehetnek a gazdálkodó, valamint társadalmi szervek is.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt:

a.) személyi adatait,

b.) az adományozás alapjául szolgáló tevékenység, vagy alkotás ismertetését.

(3) Az adományozásra a javaslat benyújtásának határidejére és az azt követő eljárásra az 1. § (2)
bekezdésében, és a 2. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

(4) A kitüntetésekről az erre a célra rendszeresített díszalbum nyilvántartást kell vezetni. A
nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kitüntetett személy lakcímét, az adományozás alapjául szolgáló
tevékenység pontos megjelölését és az adományozás időpontját. A díszalbumban a kitüntetett
hozzájárulásával fényképe is elhelyezhető.

10. §

A „Pro-Urbe” kitüntetés visszavonására a 7. §-ban foglaltakat értelemszerűen kell alkalmazni.

Zárórendelkezések

11. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba
Macsári József

Dr.Oláh Ernő

