
Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testületének 30/2010. (XII. 17.)
önkormányzati rendelete

a kitüntet  címek alapításáról és adományozásáról

Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el:

1.
Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) Pro Urbe Nagyk rös Kitüntet  Cím: a város közössége, a város múltjának
feltárása, jelenének és jöv jének alakítása érdekében kifejtett áldozatos,
kimagasló vagy rendkívüli teljesítmény elismerésére.

b) Nagyk rösért Kitüntet  Cím: a város m vel désügyéért, m vészeti,
szellemi életének gazdagításáért, az oktatásügyért, a pedagógiai oktató –és
nevel munka, történeti kutatómunka, az egészségügyben a gyógyítás és
megel zés területén hosszabb id n át rendkívüli teljesítményt felmutatók
részére, a város lakosainak érdekében, valamint gazdasági életének
fejlesztéséért kimagasló tevékenységet folytatóknak, a szociális,
jótékonysági-emberbaráti (karitatív), közéleti és egyéb területen
Nagyk rösért kiemelked  tevékenységet végz knek, valamint
sporteredményeikkel Nagy rös hírnevét öregbít k részére.

c) Nagyk rös Város Díszpolgára Kitüntet  Cím: azoknak a magyar vagy
külföldi állampolgároknak, akik – bár nem a városban élnek – Nagyk rös
városért kimagaslóan tevékenykedtek, a város lakossága érdekében
maradandót alkottak.

2. §  A kitüntet  címek posztumusz módon is adományozhatók.

2.
Kitüntet  címek részletezése

3. § A Pro Urbe Nagyk rös Kitüntet  Cím arany pecsétgy  a város címerével, melybe
bevésésre kerül a jutalmazott neve és az adományozás éve.  A gy  súlya 10 gramm,
karátértéke 14 kr.

4. § A Nagyk rösért Kitüntet  Címmel járó tárgyi ajándék Sári Zoltán szobrászm vész
Ikaros cím  alkotása.

5. § A Nagyk rös Város Díszpolgára Kitüntet  Címmel díszoklevél jár, amely tartalmazza:

a) a város címerét,

b) a kitüntetett nevét és



c) a városért végzett tevékenység összefoglaló ismertetését.

6. § A kitüntet  címek adományozására javaslatot tehet:

a) bármely természetes személy,

b) jogi személy,

c) jogi személyiség nélküli jogalany,

d) társadalmi szervezet, és

e) egyház.

3.
A kitüntet  címek adományozásának eljárási rendje

7.  §   A  Nagyk rösért  Kitüntet  Címb l  évente  legfeljebb  2,  a  Pro  Urbe  Nagyk rös  és
Nagyk rös Város Díszpolgára Kitüntet  Címekb l 2011. évt l négy évenként
legfeljebb 2-2 adományozható.

8. § A Pro Urbe Nagyk rös és a Nagyk rösért Kitüntet  Címekhez a 2. § (2) bekezdésében
és a 3. § (2) bekezdésében meghatározott tárgyi ajándék mellett oklevelet kell adni,
mely tartalmazza:

a) a kitüntetett nevét, az általa viselt cím, rendfokozat, beosztás, vagy
foglalkozás megjelölését,

b) az önkormányzat határozatának számát, a kiállítás keltét, a polgármester
aláírását és pecsétjét.

9. § (1) A javaslatot valamennyi kitüntet  cím esetében részletes indokolással minden év
április 30. napjáig Nagyk rös Város Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani.
A Pro Urbe Nagyk rös és Nagyk rös Város Díszpolgára Kitüntet  Címek
vonatkozásában a benyújtott javaslat hatálya az elbírálásig vagy a javaslattev
visszavonásáig él.

(2) A javaslatokat az Önkormányzat szakbizottsága véleményezi.

(3) A kitüntet  címeket az augusztus 20-i ünnephez köt en Nagyk rös Város
Önkormányzat polgármestere adja át.

4.
Egyéb szabályok

10. § Az adományozással járó költségek fedezetét Nagyk rös Város Önkormányzat
költségvetésében kell biztosítani.

11. § (1) A kitüntet  címet vissza kell vonni attól, aki joger sen közügy vagy foglalkozás
eltiltás hatálya alatt áll.



(2) A kitüntet  címet vissza lehet vonni attól, aki érdemtelenné válik annak viselésére.

(3) A kitüntet  címek visszavonásának rendje megegyezik az odaítélés rendjével.

(4) A kitüntet  címek adományozását és esetleges visszavonását közzé kell tenni.

12. § A kitüntet  címek adományozásával járó el készít , szervez , ügykezelési és
nyilvántartás-vezetési feladatokról, valamint a 10. § (4) bekezdés szerinti közzétételr l
a polgármester a jegyz  útján gondoskodik.

5.
Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a rendelet hatályba lépésével egyidej leg Nagyk rös Város
Önkormányzat 7/1999. (II. 26.) ÖT. sz. rendelete a kitüntet  címek alapításáról és
adományozásáról.

(3) Hatályát veszti a rendelet hatályba lépésével egyidej leg Nagyk rös Város
Önkormányzatának a kitüntet  címek alapításáról és adományozásáról szóló 7/1999.
(II. 26.) ÖT. sz. rendelet módosításáról szóló 26/2000. (XII. 1.) ÖT. sz. rendelete.

(4) Hatályát veszti a rendelet hatályba lépésével egyidej leg Nagyk rös Város
Önkormányzatának a kitüntet  címek alapításáról és adományozásáról szóló 7/1999.
(II. 26.) ÖT. sz. rendelet módosításáról szóló 28/2008. (IX. 26.) ÖT. sz. rendelete.

Nagyk rös, 2010. december 16.

Dr. Czira Szabolcs sk. Dr. Nyíkos Sára sk.
    polgármester                                                                  jegyz


