
Kivonat

Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. május 31-én 
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

FEHÉRGYARMAT VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
        12/2007. ( VI. 04. ) Önk.

r e n d e l e t e

A városi elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 22/2003. (XII.15.) 
Önk. rendelet módosításáról.

A Képviselő-testület

A városi elismerések (Fehérgyarmat Város Díszpolgára, a „Pro Urbe” –emlékplakett, és a 
„Kiemelkedő munkáért” – kitüntetés ) alapításáról  és adományozásának rendjéről szóló 

22/2003.  ( XII. 15.) Önk. rendelet módosításáról

1. §

A városi elismerések (Fehérgyarmat Város Díszpolgára, a „Pro Urbe” –emlékplakett, és a 
„Kiemelkedő munkáért” – kitüntetés ) alapításáról  és adományozásának rendjéről szóló 
22/2003.  ( XII. 15.) Önk. rendelet  7. §  helyébe az alábbi rendelkezés lép :
 

7.§.

(1)Mindhárom  kitüntetés  adományozását  kezdeményezheti  minden  cselekvőképes 
fehérgyarmati állandó lakos illetve minden Fehérgyarmaton működő jogi személy

(2) A polgármester április 30-ig felhívást tesz közzé a Városi Televízió képújságában. Ez 
tartalmazza a kitüntetési javaslatok beterjesztési rendjét és a benyújtás határidejét.

(3)Az  elismerésre  irányuló  kezdeményezéseket  évente  május  31-ig  lehet  írásban 
benyújtani a polgármesterhez. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy nevét, 
rövid  életrajzát,  részletezően személyiségének és  munkásságának azokat  a  jellemzőit, 
amelyek alapján a javaslattevő indokoltnak tartja a kitüntetés odaítélését

(4)A polgármester a  jelöléseket  június  hónapban  terjeszti elő döntésre. 

(5) A képviselő-testület szabadon dönt arról, hogy a kitüntetésre javasolt személyt melyik 
kitüntetéstípusban veszi figyelembe. 

(6)  A Fehérgyarmat Város Díszpolgára cím adományozásához minősített többség ,  a Pro 
Urbe  emlékplakett  és  a  Kiemelkedő  munkáért  kitüntetés  adományozásához  egyszerű 
szótöbbség szükséges

(7) A képviselő-testület jogosult posztumusz kitüntetés adományozására.  A posztumusz 
kitüntetéssel  e rendelet 1.§. /3/  bekezdésében megjelölt Díszoklevél,  valamint a város 
címerét ábrázoló Emlékplakett jár. 



(8)  A posztumusz  kitüntetést  elsősorban  az  özvegy,  s  annak  elhalálozása  esetén  a 
családdal egyeztetett személy veheti át. 

(9) A kitüntetéseket az augusztus 20-i városi ünnepségen, ünnepélyes keretek között kell 
átadni.

2. §

E  rendelet  kihirdetésével  lép  hatályba.  Kihirdetésének  napja  a  Polgármesteri  Hivatal 
hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja. 

/: dr. Tilki Attila s. k.:/                  : dr. Kovács Attila s. k.:/
     polgármester                     jegyző

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat, 2007. június 12.


