Hajdúnánás Városi Önkormányzat
Képviselı-testületének
20/2018. (IX. 27.) Önkormányzati Rendelete
a városi kitüntetı díjakról és elismerı címrıl szóló
36/2014. (XI. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
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. §
(1) A városi kitüntetı díjakról és elismerı címrıl szóló 36/2014. (XI. 28.) Önkormányzati
Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a a következı f)-g) ponttal egészül ki:
f) MAGHY ZOLTÁN Mővészeti Díj,
g) „Hajdúnánás Város Ifjú Reménysége” Díj
(2) Az Ör. 2. §-a következı (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Maghy Zoltán Mővészeti Díjban az a személy vagy csoport részesíthetı, aki bármely
alkotó- vagy elıadómővészeti ágban hírnevet szerzett, tevékenysége mővészek és
mesterek, szakmai szervezetek által is elismert.
(7) „Hajdúnánás Város Ifjú Reménysége” Díj adományozható azon Hajdúnánáson állandó
lakóhellyel rendelkezı 25. életévét be nem töltött diáknak, aki kiemelkedı tanulmányi
eredménnyel rendelkezik, vagy tanulmányi, illetve szakmai versenyen kiváló eredményt
ért el, vagy tudományos munkában vesz részt (kutatási és demonstrátori munka), vagy a
sport, mővészet, tudomány vagy közélet területén országosan, vagy nemzetközileg
elismert teljesítményt ért el.”
(3) Az Ör. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(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. „Hajdúnánás Város Ifjú
Reménysége” Díj adományozására javaslatot tehetnek a köznevelési intézmények
fenntartói is”
(4) Az Ör. 6. § (2) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„c) belsı jobb oldalán a díjak névadóinak (Kabay János, Makláry Lajos, Soós Gábor,
Somorjai László, Csiha Gyızı, Maghy Zoltán) 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”
2. §
Ez a rendelet 2018. október 01-jén lép hatályba és az azt követı napon hatályát veszti.
Hajdúnánás, 2018. szeptember 26.
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polgármester

Dr. Kiss Imre
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Záradék: Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
Hajdúnánás, 2018. szeptember 27.
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