Nagyecsed Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
15/2004. (VI. 01.) Ör.
rendelete
a kitüntető címek alapításáról és adományozásáról
(egységes szerkezetben a 3/2006.(I.23.), a 7/2016. (IV.30.) és a 3/2019 (II.26.) önkormányzati
rendelettel)

Nagyecsed Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 1.§ (6)
bekezdés a) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7.§a alapján az alábbi rendeletet a l k o t j a:
Általános rendelkezés
1.§ Nagyecsed Város Képviselő-testülete „Nagyecsed város díszpolgára", valamint „Nagyecsedért"
kitüntető címeket alapít.
Díszpolgári cím adományozása
2.§ Nagyecsed Város Díszpolgára (a továbbiakban: díszpolgár) cím adományozható azoknak a
személyeknek, akik a város szellemi, anyagi gyarapodásáért példaértékűen dolgoztak, a közélet,
a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a művészetek, a gyógyítás, az oktatás-nevelés területein
maradandó értékű alkotó munkájukkal, megbecsülést kiváltó tevékenységükkel elősegítették a
város fejlődését, polgárainak boldogulását.

3.§ (1) A díszpolgári címet a képviselő-testület adományozza.
(2) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet írásban a képviselő-testület tagja,
valamint az önkormányzat állandó bizottságának tagja.
(3) Az írásban benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell mindazokat az indokokat, amelyek
alátámasztják a 2.§-ban foglaltak fennállását.
(4) A javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani, melyeket az ügyrendi bizottság
megvitatása után terjeszt a képviselő-testület elé.
4.§ A képviselő-testület zárt ülésen bírálja el a beterjesztett javaslatot, és dönt a cím odaítéléséről.
5.§ (1) A díszpolgári cím különleges papírból készített, díszes bőrkötésű mappában elhelyezett oklevél
formájában kerül átadásra.
(2) Az oklevél tartalmazza:
a) az adományozó megjelölését,
b) a képviselő-testület határozatának megjelölését,
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c) a díszpolgár nevét,
d) az adományozó pecsétjét.
(3) Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(4) A díszpolgár részére az adományozásról szóló oklevélen kívül egy díszdobozban elhelyezett
aranygyűrű is átadásra kerül. Az aranygyűrűn „Nagyecsed díszpolgára” vésett felirat olvasható.
6.§ (1) A díszpolgári oklevelet és az aranygyűrűt ünnepi testületi ülésen vagy a várossá válás
évfordulójához kapcsolódó városi rendezvényen a polgármester adja át.
(2) A díszpolgári cím adományozásáról a jegyző díszes kötésű emlékkönyvbe nyilvántartást vezet.
Az emlékkönyvbe bevezetett adományozást kézjegyével látja el a polgármester, az adományozott
és a jegyző.
7.§ A város díszpolgárát az önkormányzat és a lakosság tisztelete övezi, ezért:
a) jogosult a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt venni,
b) a képviselő-testület eseti határozata alapján a várost képviselő delegáció tagjaként felkérhető,
c) meghívandó a város ünnepségeire vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire,
d) jogosult a díszpolgári címet aláírásainál és egyéb kitüntetései között feltüntetni,
e) díjtalanul látogathatja a város közművelődési intézményeit, rendezvényeit.
8.§ (1)1 A díszpolgári címmel érdem szerint évente legfeljebb három személy tüntethető ki.
(2) A díszpolgári cím elhunyt személy részére is (posztumusz) adományozható.
9.§ (1) A díszpolgári címet a javaslattételre vonatkozó szabályok megtartása mellett a képviselőtestület visszavonhatja attól, aki magatartásával méltatlanná vált annak viselésére.
(2) Vissza kell vonni a díszpolgári címet attól, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
elítéltek.
(3) A visszavonásra vonatkozó határozatot az emlékkönyvbe be kell vezetni, és ezt a tényt a
az érdekelttel közölni kell.
„Nagyecsedért” cím adományozása
10.§ A „Nagyecsedért” kitüntetés (a továbbiakban: kitüntetés) a társadalmi, gazdasági élet különböző
területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére szolgál. A kitüntetés azoknak a személyeknek
és közösségeknek adható,akik a fenti feltételnek megfelelnek.
11.§ (1) A kitüntetésre írásban javaslatot tehet a képviselő-testület tagja, valamint az önkormányzat
állandó bizottságának tagja.
(2) Az írásban benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell mindazokat az indokokat, amelyek
alátámasztják a 10.§-ban foglaltak fennállását.
(3) A javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani, aki az ezt követő első ülésen terjeszti a
képviselő-testület elé.

3
(4) A képviselő-testület zárt ülésen bírálja el a beterjesztett javaslatot és dönt a kitüntetés
odaítéléséről.
1

Módosította: a 3/2006.(I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2006. I. 1-től.

12.§ (1) A kitüntetettek részére a polgármester emléklapot ad át. A kitüntetés adományozására egész
évben, nemzeti ünnepek, jubileumok alkalmával, városi eseményekhez kapcsolódóan van lehetőség.
(2) Az emléklap tartalmazza:
a) az adományozó megjelölését,
b) a képviselő-testület határozatának megjelölését,
c) a kitüntetett nevét,
d) az adományozó pecsétjét.
(3) Az emléklapot a polgármester és a jegyző írja alá.
(4)2 A kitüntetéssel pénzjutalom jár, melynek mértéke:
a) nettó 100.000,-Ft, ha a kitüntetett természetes személy, vagy legfeljebb 10 fős taglétszámú
közösség,
b) nettó 100.000.-Ft, ha a kitüntetett 10 főt meghaladó taglétszámú közösség.
13.§ (1) A kitüntetés évente legfeljebb három darab adható.
(2) A kitüntetés elhunyt személy részére is (posztumusz) adományozható.
14.§ A „Nagyecsedért” kitüntető címet a javaslattételre vonatkozó szabályok megtartása mellett a
képviselő-testület visszavonhatja attól, aki magatartásával méltatlanná vált annak viselésére. A
méltatlanná válást az indítványozónak kell indokolni.
„Nagyecsed város kiváló pedagógusa” cím adományozása
15.§ (1) Nagyecsed Város Képviselő-testülete a kimagasló szakmai, pedagógiai, vezetői munkát
„Nagyecsed város kiváló pedagógusa” díjjal ismeri el.
(2) „Nagyecsed város kiváló pedagógusa” kitüntető díjban részesülhet az a pedagógus, aki
kimagasló oktatói, maradandó értékteremtő tevékenységet folytat az oktatás ügy területén.
(3) Az adományozásra írásban javaslatot tehet:
a) a képviselő-testület tagja,
b) az önkormányzat állandó bizottságának tagja,
c) a városban működő oktatási-nevelési intézmények,
d) szakmai érdekképviseleti szervek,
e) iskolaszék, óvodaszék.
(4) Az írásbeli javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a javasolt személy szakmai tevékenységének bemutatását, ennek a városra kifejtett hatását,
b) az elismerés adományozását megalapozó érdem, kiemelkedő teljesítmény ismertetését.
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Módosította: a 3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. III. 8-tól.

16.§ (1) A javaslatot legkésőbb minden év május 15-ig kell a polgármesterhez eljuttatni, aki
a javaslatot a (3)bekezdésben foglalt határidő figyelembevételével a képviselő-testület elé terjeszti.
(2) A döntéshozatalt megelőzően a javaslatot a Művelődési, Ifjúsági és Sport bizottság véleményezi.
(3) A javaslatról a képviselő-testület zárt ülésen legkésőbb minden év május 31-ig dönt.
17.§ (1) A 15.§ (1) bekezdésében alapított díjat a város képviselő-testülete adományozza, melyet a
polgármester ad át az adományozottnak, hozzátartozójának vagy megbízottjának az oktatási-nevelési
intézményben tartott pedagógusnapi rendezvényen vagy tanévzáró ünnepségen.
(2)3 Kitüntető díjjal oklevél és nettó 70.000,-Ft összegű pénzjutalom jár.
(3) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, az adományozás alapjául szolgáló
képviselő-testületi határozat számát és tárgyát, az adományozott nevét, a polgármester aláírását,
pecsétjét.
18.§ A díjból évente legfeljebb három darab adható.
19.§ A „Nagyecsed város kiváló pedagógusa” címet a javaslattételre vonatkozó szabályok megtartása
mellett a képviselő-testület visszavonhatja attól, aki magatartásával méltatlanná vált annak
viselésére. A méltatlanná válást az indítványozónak kell bizonyítani.
Záró rendelkezések
20.§
(1) A rendelet 2004. június 01. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a kitüntető címek alapításáról és adományozásáról
szóló10/2002.(VIII.30.) KT.számú és 12/1998.(VII.08.) KT.számú rendeletekkel módosított
15/1997.(VIII.20.) KT.sz.rendelet hatályát veszti.

Kovács Lajos
polgármester
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Dr. Bölcsik István
jegyző

Módosította: a 3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2019. III. 8-tól.

