Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
36/2014. (XI. 28.)
Önkormányzati Rendelete
a városi kitüntetı díjakról és elismerı címrıl
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában rögzített feladatkörében eljárva a következıket
rendeli el:
1. Városi kitüntetı díjak
1. §
Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a város fejlıdését, szellemi gyarapodását,
hírnevének öregbítését alkotó munkával, vagy konkrét gyakorlati tevékenységgel szolgáló
személyek,
maximum 5 fıs csoportok elismerésére az alábbi díjakat alapítja:
a)
b)
c)
d)
e)

KABAY JÁNOS Közegészségügyi Díj,
MAKLÁRY LAJOS Pedagógiai és Közmővelıdési Díj,
SOÓS GÁBOR Közszolgálati Díj,
SOMORJAI LÁSZLÓ Testnevelési és Sport Díj és
CSIHA GYİZİ Ipari, Mezıgazdasági, Kereskedelmi Díj.
2. §

(1) A Kabay János Közegészségügyi Díjban az a személy vagy csoport részesíthetı, aki a város
lakossága egészségének megóvása, gyógyítása, ápolása érdekében végez magas fokú szakmai
tudással kiemelkedı munkát.
(2) A Makláry Lajos Pedagógiai és Közmővelıdési Díjban az a személy vagy csoport részesíthetı,
aki tartósan magas színvonalú oktató-nevelı munkát folytat a város gyermekei érdekében,
illetve az a személy, aki a közmővelıdés területén vívja ki a város lakosságának általános
megbecsülését.
(3) A Soós Gábor Közszolgálati Díjban az a személy vagy csoport részesíthetı, aki a város
közigazgatásában, közszolgálatában hosszú idın át magas fokú szakmai felkészültséggel,
eredményesen és humánusan tevékenykedik.
(4) A Somorjai László Testnevelési és Sport Díjban az a személy vagy csoport részesíthetı, aki a
város lakossága, ezen belül a város ifjúsága testnevelése és sportkultúrájának kifejlesztése
érdekében kiemelkedı érdemeket szerez, eredményeket mutat fel.
(5) A Csiha Gyızı Ipari, Mezıgazdasági, Kereskedelmi Díjban az a személy vagy csoport
részesíthetı, aki a város ipara, mezıgazdasága, kereskedelme érdekében kiemelkedı érdemeket
szerez, eredményeket mutat fel.

3. §
(1) A kitüntetés hatálya a város teljes alkotóképes lakosságára kiterjed.
(2) Olyan személy is részesülhet kitüntetı díjban, aki nem a városban él, de valamely területen
jelentıs mértékben segítette, segíti a város gyarapodását.

4. §
(1) A kitüntetı díjat a képviselı-testület adományozza.
(2) A díjak adományozására a város képviselı-testületének tagjai, az önkormányzati bizottságok
tagjai, a munkáltatók, a nyilvántartásba vett egyesületek, társadalmi szervezetek, alapítványi
kuratóriumok tehetnek javaslatot.
(3) A javaslatot az 5. §-ban megállapított átadási idıpont elıtt legalább 40 nappal kell megküldeni
a polgármesternek, a képviselı-testület tagjai további javaslatot tehetnek azon a képviselıtestületi ülésen, melyen a díjak adományozásáról döntenek.
(4) A díjak odaítélésére vonatkozóan a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport, az Egészségügyi és
Szociális, a Városfejlesztési valamint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságok javaslatai alapján a
polgármester tesz elıterjesztést.
(5) A díjakból évente minimum 2 db adományozható, melynek meghatározásáról a képviselıtestület dönt.
5. §
A díjak átadására minden év december hónapjában, a Város Napja alkalmából megrendezendı
ünnepség keretében kerül sor.
6. §
(1) A kitüntetı díjak adományozása során mővészileg tervezett, névre szóló emléklap átadására
kerül sor.
(2) Az emléklap leírása a következı: A/3-as mérető, A/4-es méretre hajtva, melynek:
a ) külsı oldalán vonalrajzos városcímer,
b ) belsı bal oldalán EMLÉKLAP felirat,
c ) belsı jobb oldalán a díjak névadóinak (Kabay János, Makláry Lajos, Soós Gábor, Somorjai
László, Csiha Gyızı) grafikai portréi, Hajdúnánás város jellemzı épületeinek grafikája, és
az adományozó megnevezését, a kitüntetésben részesülı személy nevének helyét és a
kitüntetı díj elnevezését tartalmazó feliratok vannak
7. §
(1) A díjakkal egyéni díj esetén személyenként bruttó 200.000.- Ft, csoportos díj esetén bruttó
300.000.- Ft pénzjutalom jár.
(2) Posztumusz díj odaítélése esetén a díjjal pénzjutalom nem jár.
(3) A pénzjutalom és az adományozással járó egyéb költségek fedezetét a képviselı-testület a
mindenkori költségvetésében elkülöníti.
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8. §
(1) A kitüntetı díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik.
(2) A visszavonást elsısorban az adományozásra javaslatot tevı kezdeményezheti a
polgármesternél.
(3) A visszavonásról a polgármester elıterjesztése alapján a képviselı-testület dönt.
9. §
A kitüntetettekrıl a jegyzınek nyilvántartást kell vezetni.
2. A Polgármesteri Közösségi Díj
10. §
(1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás város illetékességi
területén mőködı rendırkapitányság, katasztrófavédelmi kirendeletség, mentıállomás azon
dolgozója és a polgárırség azon tagja részére, aki valamely rendkívüli esemény során
kiemelkedı teljesítményt nyújtott az élet vagy vagyonmentés, bőnügyi felderítés során,
Polgármesteri Közösségi Díjat alapít. Az adományozás joga a város polgármesterét illeti meg,
aki az adományozás tényérıl a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja a képviselı-testületet.
(2) A díj odaítélésével egyidejőleg a polgármester Emléklapot és pénzjutalmat ad át. Az egy
évben adományozható pénzjutalom keretösszegét a képviselı-testület az önkormányzat éves
költségvetési rendeletében biztosítja.
3. A Polgármesteri elismerı cím
11. §
(1) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a város általános fejlıdése,
hagyományainak megırzése, várospolitikai, gazdasági, tudományos, kulturális (mővészeti),
sport vagy szakmai területen kifejtett és a lakosság által széles körben méltányolt tevékenység
elismeréseként Polgármesteri elismerı címet (a továbbiakban: elismerı cím) alapít.
(2) Elismerı cím adományozására kerülhet sor abban az esetben, ha a város önkormányzatáért,
annak szerveiért vagy egyáltalán a város lakosságáért egyes személyek vagy közösségek olyan
elismerést kiváltó tevékenységet hajtottak végre, esetleg részükre olyan elınyöket nyújtottak,
amelyek a szokásos és elvárható mértéket meghaladják és magatartásukkal (helytállásukkal)
példaértékően érdeket elégítettek ki vagy értéket szolgáltattak.
(3) Az elismerı cím adományozására a (2) bekezdésben meghatározott feltételek bekövetkezését
követıen, de legfeljebb 1 hónapon belül kerül sor. Az adományozás joga a város
polgármesterét illeti meg.
(4) A cím odaítélésével egyidejőleg a polgármester „Polgármesteri elismerı oklevelet” ad át, aki az
adományozás tényérıl és az oklevél átadásáról a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja a
Képviselı-testületet.
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(5) Az oklevél leírása a következı: A/3-as mérető, A/4-es méretre hajtva, melynek:
a ) külsı oldalán vonalrajzos városcímer,
b ) belsı bal oldalán „POLGÁRMESTERI ELISMERİ OKLEVÉL” felirat és
c ) belsı jobb oldalán Hajdúnánás város jellemzı épületeinek grafikája, az adományozó
megnevezése és aláírása, valamint az elismerı címben részesülı személy vagy közösség
neve.
4. Záró rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a városi kitüntetı díjakról és elismerı címrıl szóló 27/2011 (XI. 30.)
önkormányzati rendelet.
Hajdúnánás, 2014. november 27.
Szólláth Tibor
polgármester

Dr. Kiss Imre
jegyzı

Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2014. november 28.

Dr. Kiss Imre
jegyzı
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