Kivonat
Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 28-án
megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2016.(V. 02.)
önkormányzati rendelete
A városi elismerések és kitüntetés alapításáról és adományozásuk rendjéről
Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 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 meghatározott
feladatkörében eljárva, a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X.27.)
önkormányzati rendelet 1. melléklete II.1.a pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja
1. §
Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete azzal a céllal, hogy a helyi
közösség szolgálatában, a település hírnevének öregbítésében jelentős érdemeket szerzett
személyeket méltó elismerésben részesíthesse, s hogy mind személyüket, mind
tevékenységüket érdemük szerint méltatva állíthassa példaként a város lakossága elé, okulásul
a jelennek és a jövőnek Fehérgyarmat Város Díszpolgára címet, „Pro Urbe” – Emlékplakettet,
és „Kiemelkedő Munkáért” – kitüntetést alapít.
2. A Fehérgyarmat Város Díszpolgára cím
2. §
(1) Fehérgyarmat Város Díszpolgára cím adományozható – Fehérgyarmat Város
Önkormányzatának legmagasabb elismeréseként – annak a magyar vagy külföldi
állampolgárságú, köztiszteletben álló személyiségnek, aki egész életművével általános
elismerést szerzett, és tevékenységével hozzájárult Fehérgyarmat város jó hírnevének
öregbítéséhez vagy anyagi gyarapodásához.
(2) A Fehérgyarmat Város Díszpolgára cím évente egy személynek adományozható.
(3) Fehérgyarmat Város Díszpolgárát megilleti a címet igazoló, külön erre a célra készített
díszoklevél és a város címerét ábrázoló, 18 karátos aranyból készült pecsétgyűrű, melynek
értéke nem lehet kevesebb, mint a minimálbér háromszorosa.

3. §
(1) A Fehérgyarmat Város Díszpolgára kitüntetés birtokosa az adományozástól kezdve
viselheti a címet, valamint veheti igénybe a 3. § (2) bekezdésében foglalt kedvezményeket.
(2) A díszpolgár kedvezményei:
a. megkülönböztetett hely illeti meg Fehérgyarmat város hivatalos rendezvényein, amelyekre
a polgármesteri hivatal meghívót köteles küldeni számára,
b. tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein,
c. elhalálozása esetén – családja egyetértésével – az önkormányzat saját halottjának tekinti,
ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.
3. A Pro Urbe Emlékplakett
4. §
(1) „Pro Urbe” – emlékplakett adományozható azoknak a személyeknek, akik a saját
munkaterületükön hosszabb időn át kiváló munkát végeztek és tevékenyen részt vettek a
város szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításában, jelentős szerepet vállalva a
közéletben.
(2) A „Pro Urbe” – emlékplakett évente legfeljebb egy személynek adományozható.
(3) Az elismeréssel külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár.
5. §
(1) Az emlékplakett leírása: 95 mm. átmérőjű, kör alakú, egyoldalas bronz plakett. Rajta az
árvízi emlékmű, a Kossuth-park, a műemlék református templom stilizált képe látható, felső
részén félkörívben PRO URBE FEHÉRGYARMAT felírással.
(2) Az elismeréssel járó pénzjutalom összegét a képviselő-testület évente a költségvetésről
szóló rendeletében állapítja meg, mely nettó összege nem lehet kevesebb a minimálbér
kétszeresénél.
4. Kiemelkedő Munkáért kitüntetés
6. §
(1) Kiemelkedő Munkáért kitüntetés adományozható azoknak a város területén dolgozó
köztiszteletben álló személyeknek, akik, a saját munkaterületükön tartósan kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak, kiváló eredményeket értek el.
(2) A „Kiemelkedő munkáért” – kitüntetés évente legfeljebb két személynek adományozható.
(3)Az elismeréssel külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár.

7. §
(1) Az emlékplakett leírása : 95 mm. átmérőjű, kör alakú, egyoldalas bronz plakett. Rajta az
árvízi emlékmű, a Kossuth-park, a műemlék református templom stilizált képe látható,
KIEMELKEDŐ MUNKÁÉRT FEHÉRGYARMAT felírással.
(2) Az elismeréssel járó pénzjutalom összegét a képviselő-testület évente a költségvetésről
szóló rendeletében állapítja meg, de nettó összege nem lehet kevesebb a minimálbér
másfélszeresénél.
5. Az elismerések adományozásának rendje
8. §
(1) Mindhárom elismerés adományozását legalább 50 fő nagykorú, cselekvőképes
fehérgyarmati állandó lakos kezdeményezheti e rendelet melléklete szerinti adatlapon.
(2) Az elismerésre irányuló kezdeményezéseket évente május 31-ig lehet írásban benyújtani a
polgármesterhez. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt elismerés megnevezését, a javasolt
személy nevét, rövid életrajzát, részletezően személyiségének és munkásságának azokat a
jellemzőit, amelyek alapján a javaslattevő indokoltnak tartja az adott elismerés, kitüntetés
odaítélését.
(3) A polgármester a beérkezett, és a 7. § (2) bekezdésben foglaltaknak formailag megfelelő
javaslatokat a képviselő-testület júniusi ülése elé terjeszti, ahol a képviselők a döntést a
díszpolgári cím esetében minősített többséggel, pro urbe és kiváló munkáért elismerés esetén
egyszerű többséggel hozzák meg.
(4) A képviselő-testület a javaslattól eltérhet, szabadon dönt arról, hogy a kitüntetésre
javasolt személyt mely kitüntetéstípusnál veszi figyelembe.
(5) A már elhunyt, de a kitüntetésre érdemes személy esetén posztumusz kitüntetés is
adományozható.
(6) A posztumusz kitüntetéssel díszoklevél, valamint emlékplakett jár.
(7) A posztumusz kitüntetést elsősorban az özvegy, annak elhalálozása esetén a családdal
egyeztetett személy veheti át.
(8) A kitüntetéseket ünnepélyes keretek között kell átadni, mely alkalomról a Képviselőtestület az odaítéléssel egyidejűleg dönt.
6. Az elismerés visszavonása
9. §
(1) Vissza kell vonni az elismerést ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelenné válik a képviselő-testület által adományozott elismerésre az
a. akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek,

b. aki olyan magatartást tanúsít, mellyel veszélyezteti a köztisztelet fenntartását.
(3) Az elismerések visszavonásáról a Képviselő-testület díszpolgári cím esetében minősített
többséggel, pro urbe és kiváló munkáért elismerés esetén egyszerű többséggel dönt.
7. Záró rendelkezés
10. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti
a. Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete A városi elismerések
(Fehérgyarmat Város Díszpolgára, a „Pro Urbe” –emlékplakett, és a „Kiemelkedő munkáért”
– kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 22/2003. ( XII. 15.)
önkormányzati rendelete
b. Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete A városi elismerések
(Fehérgyarmat Város Díszpolgára, a „Pro Urbe” –emlékplakett, és a „Kiemelkedő munkáért”
– kitüntetés alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 22/2003. ( XII. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2007. (VI. 04.) önkormányzati rendelet

/Dr. Péter Csaba s.k./
polgármester

A kivonat hiteles:
Fehérgyarmat 2016. április 28.
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