Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
25/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzat által alapított kitüntetı díj és díszpolgári cím adományozásáról
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában és a Magyar Köztársaság kitüntetéseirıl
szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következıket rendeli el:
1. §
(1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Hajdúnánás város fejlıdését,
gyarapodását, hírnevének öregbítését, kiemelkedı alkotómunkájukkal szolgáló
személyek és közösségek részére a „Hajdúnánás Városáért” kitüntetı díjat (a
továbbiakban: kitüntetı díj) alapítja.
(2) Kitüntetı díjban az a személy vagy közösség részesíthetı, aki/amely:
a)

Olyan konkrét gyakorlati tevékenységet végzett bármely területen, amely a város
fejlıdését, gyarapodását, hírnevének öregbítését jelentısen segítette,

b)

Olyan szellemi produktumot hozott létre, amely tartalmi értékeivel, közvetlen
megvalósíthatóságával, vagy közvetett hatásával a város szellemi gyarapodását
segítette elı, vagy

c)

Hosszabb idın át végzett, maradandó értéket felmutató tevékenységével hozzájárult
a város fejlıdéséhez, támogatója a város gazdasági és szellemi gyarapodásának.
2. §

(1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete, attól a céltól vezérelve, hogy a
helyi közösség szolgálatában kiemelkedı érdemeket szerzett személyeket méltó
elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelıképpen
értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, „Hajdúnánás Város Díszpolgára”
címet (a továbbiakban: díszpolgári cím) alapít.
(2) „Hajdúnánás Város Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedıen jelentıs munkájával vagy egész életmővével
mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban általános
elismerést szerzett, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.
1. A javaslattétel rendje
3. §
(1) A kitüntetı díjat és a díszpolgári címet a képviselı-testület adományozza.

(2) A kitüntetı díj és a díszpolgári cím odaítélésére javaslatot tehetnek a képviselı-testület és
az önkormányzati bizottságok tagjai, a városban mőködı intézmények, cégek, társadalmi
és érdekképviseleti szervek, egyesületek.
(3) A javaslatokat minden év december 12-e elıtt legalább 60 nappal kell benyújtani a város
polgármesterének, valamint a képviselı-testület tagjai további javaslatot tehetnek azon a
képviselı-testületi ülésen, melyen a kitüntetı díj és díszpolgári cím adományozásáról
döntenek.
(4) A (2)-(3) bekezdéstıl eltérıen, 2011. évben a díszpolgári cím adományozására
vonatkozó javaslatot a képviselı-testület tagjai tehetnek, melyet 2011. november 10-ig
lehet benyújtani a város polgármesterének.

2. Adományozási eljárás
4. §
(1) A kitüntetı díj és díszpolgári cím adományozásra vonatkozóan a polgármester tesz
elıterjesztést, és az odaítélésrıl a képviselı-testület dönt.
(2) A kitüntetı díjból évente legfeljebb 2 db adományozható úgy, hogy ebbıl csak az egyik
lehet a közösségnek adományozott. A díszpolgári címbıl évente 1 db adományozható.
(3) A kitüntetı díj és a díszpolgári cím posztumusz is adományozható. Ebben az esetben az
adományozáskor a díszoklevelet és az emlékplakettet vagy az aranygyőrőt az elhunyt
családja képviselıjének kell átadni.
(4) A kitüntetı díj és a díszpolgári cím átadására minden év december 12-én, a Város Napján
ünnepélyes keretek között kerül sor.
5. §
(1) A kitüntetı díj adományozásával díszoklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár.
Posztumusz kitüntetı díj odaítélése esetén a díj adományozásával díszoklevél és
emlékplakett jár.
(2) A díszpolgári cím adományozásával aranygyőrő és díszoklevél jár.
(3) Az emlékplakett leírása a következı: kör alakú 90 mm átmérıjő, átlag 5 mm vastagságú,
bronzból készült kétoldalas plakett. Elsı oldalán a városra utaló dombormő, a körív
mentén nyomtatott nagybetőkkel a „Hajdúnánás Városáért” felirat. Második oldalán a
vízszintes átmérıvel párhuzamosan a „Hajdúnánás Város Önkormányzatának díja”
felirat.
(4) Az aranygyőrő leírása a következı: 14 karátos aranyból készült, min. 8 gramm súlyú
pecsétgyőrő, melynek pecsétnyomó részén Hajdúnánás város címere található.
(5) A pénzjutalom összegérıl a képviselı-testület minden évben az önkormányzat

költségvetésének elfogadásakor dönt, és a költségvetésrıl szóló önkormányzati
rendeletben hagyja jóvá.

(6) A pénzjutalom, a kitüntetı díj és a díszpolgári cím adományozásával járó egyéb
költségek fedezetét a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kell biztosítani.

6. §
(1) A kitüntetı díjat és a díszpolgári címet vissza lehet vonni, ha a kitüntetett vagy a díjazott
arra érdemtelenné válik. Érdemtelennek kell tekinteni különösen azt, akit szándékos
bőncselekmény elkövetése miatt a bíróság jogerısen elítélt.
(2) A visszavonást elsısorban az adományozásra javaslatot tevı kezdeményezheti a
polgármesternél.
(3) A visszavonásról a polgármester javaslata alapján a képviselı-testület dönt.
7. §
A kitüntetettekrıl és díjazottakról a jegyzı nyilvántartást vezet, mely tartalmazza az
adományozás évét, a kitüntettek, díjazottak nevét, állampolgárságát és foglalkozását.

3. Záró rendelkezések
8. §
(1) Ez a rendelet 2011. november 01-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a "Hajdúnánás Városáért" kitüntetı díjról szóló 4/2005. (I. 31.)
Önkormányzati Rendelet és az azt módosító 28/2006. (XI. 09.) és 32/2007. (XII. 28.)
Önkormányzati Rendeletek.

Hajdúnánás, 2011. október 20.
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jegyzı

