Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2013.(VII.31.) önkormányzati rendelete
Díszpolgári Cím, valamint Kenderesért Emlékérem
kitüntetés és díj alapításáról, adományozásának rendjéről

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i)
pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Díszpolgári Cím
1. § (1) Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete érdemeik elismeréseként
díszpolgári címet adományozhat azoknak az élő vagy holt állampolgároknak, akik a
következő feltételeknek megfelelnek.
a) Kenderes város fejlesztéséért kiemelkedően dolgoztak.
b) Maradandó alkotásaikkal, tevékenységükkel emelték vagy elősegítették a város
lakosságának társadalmi, gazdasági, művészeti, kulturális előrehaladását, a város
hírnevét öregbítették.
c) A település érdekében munkaköri feladataikon túl kimagasló teljesítményt
nyújtottak.
(2) Az adományozásról a díszpolgári címben részesítettnek a polgármester a díszpolgárrá
választásáról oklevelet, az ünnepélyes alkalom emlékéül kerámia plakettet ad át.
(3) Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(4) Az oklevélnek tartalmaznia kell:
a) az adományozó megnevezését;
b) az adományozott nevét;
c) az adományozás jogcímét;
d) az adományozó határozat számát, keltét;
e) az aláírásokat és Kenderes Városi Önkormányzat bélyegző lenyomatát.
2. § (1) Kenderes város díszpolgára az önkormányzat és a település megbecsülését élvezi.
Ennek jeléül:
a) az önkormányzat által rendezett ünnepségekre meghívót kap;
b) a várost képviselő delegációba meghívható;
c) az önkormányzat ülésein tanácskozási joggal részt vehet;
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.

Kenderesért Emlékérem Díj
3. § (1) Kenderesért Emlékérem leírása:
egy oldalas, 110 mm átmérőjű, fehér színű, aranyozott szegélyű kerámia plakett, a
plakett felső részén „KENDERESÉRT” felírat, alatta a város címere található. A
plakett díszes dobozban van elhelyezve és adományozását művészi kivitelű oklevél
tanúsítja.
(2) A Kenderesért Emlékérem Díjjal ( a továbbiakban: díj) együtt nettó 50.000 Ft
pénzjutalom kerül átadásra.
4. § (1) A díj adományozásának feltételei:
a) A város társadalmi, gazdasági, egészségügyi, oktatási, nevelési és kulturális
életének fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység.
b) A város lakosságának életkörülményeit, ellátását jelentősen javító, kiemelkedő
munkavégzés.
c) A várost gazdagító művészeti, kulturális teljesítmény.
d) A város hírnevét öregbítő kiemelkedő sporttevékenység.
e) A város érdekében önzetlenül végzett kimagasló értékű munka.
f) Kenderes város közbiztonságáért végzett kiemelkedő tevékenység.
(2) A díj csoportoknak is adományozható, ebben az esetben a csoport egy plakettet és
50.000 Ft pénzjutalomban részesül, valamint a csoport valamennyi tagja egy-egy
oklevelet kap.
(3) A díj átvétele alkalmával a kitüntetett emlékérmet, pénzjutalmat és oklevelet vesz át.
(4) Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(5) Az oklevélnek az 1. § (4) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia.
Vegyes rendelkezések
5. § (1) A Díszpolgári Cím és a Kenderesért Emlékérem díj adományozására javaslatot
tehetnek:
a) bármely települési képviselő;
b) a városi önkormányzat és szervei;
c) a helyi társadalmi szervezetek vezető testületei.
(2) A javaslatnak tartalmaznia kell:
a)A javasolt személy főbb személyi adatait, életútjának rövid ismertetését, eddigi
kitüntetéseit.
b) Az elismerés alapjául szolgáló tevékenység méltatását.
(3) A Díszpolgári Cím és a Kenderesért Emlékérem díj adományozására a Képviselőtestület jogosult.
(4) Díszpolgári Cím évente egy személynek, Kenderesért Emlékérem évente legfeljebb
hat személynek, vagy csoportnak adományozható.

2/3

6. §

A Díszpolgári Cím és a Kenderesért Emlékérem átadása ünnepélyes keretek között
történik. A kitüntetéseket lehetőleg az augusztus 20-i ünnepségen kell átadni.

7. § (1) A Díszpolgári Cím és a Kenderesért Emlékérem visszavonható attól, aki arra
érdemtelenné válik.
(2) A visszavonásra mindazok javaslatot tehetnek, akiknek az adományozásra joguk van.
(3) A pénzjutalom nem vonható vissza.
Záró rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2)

Hatályát veszti a Díszpolgári Cím, valamint Kenderesért Emlékérem kitüntetés és díj
alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 8/2013.(VI.28.) önkormányzati
rendelet.

K e n d e r e s , 2013. július 30.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr. Gaszparjan Karen:)
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetőtábláján 2013. év VII. hó 31. napján.

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző
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