KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
15/2011. (VI.23.)
önkormányzati rendelete
kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Kisvárda Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről
szóló 1991. évi XXXI. törvény 10.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az
Alkotmány 44/A.§ (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a
következőket rendeli el.
1. Alapítás
1.§ Kisvárda Város Önkormányzat Képviselőtestülete nagyra becsüli a Kisvárda városért
tevékenykedő magyar, vagy külföldi állampolgárokat, a közfeladatot és közszolgáltatást ellátó
intézményekben, gazdasági szervezetekben, illetve közösségi célú civil szerveződésekben,
egyesületekben, egyházakban, humanitárius mozgalmakban, valamint a város közművelődési,
művészeti életében kimagasló teljesítményt nyújtó, huzamosabb időn át kiemelkedő munkát
végző magánszemélyeket, vagy közösségeket, ezért „Kisvárda Város Díszpolgára” kitüntető
címet, „Pro Urbe Kisvárda” kitüntető díjat, valamint „Kisvárda Szolgálatáért” kitüntető díjat
alapít.
2. „Kisvárda Város Díszpolgára” kitüntető cím
2.§ (1) „Kisvárda Város Díszpolgára” kitüntető cím adományozható annak a magyar vagy
külföldi állampolgárnak, aki Kisvárda város lakossága érdekében állami, társadalmi,
tudományos, művészi, gazdasági, vagy egyéb területen kiemelkedő tevékenységet fejt vagy
fejtett ki, és ezzel közvetlenül vagy közvetve hozzájárul a város fejlődéséhez.
(2) A kitüntető cím posztumusz is odaítélhető.
(3) A kitüntető címet a képviselő-testület alkalomszerűen adományozza.
(4) Évente legfeljebb egy kitüntető cím adományozható.
3. §1 A kitüntető címhez 110 mm átmérőjű, kör alakú, két oldalas bronz érem jár - mely első
oldalának közép mezejében, függőlegesen "Ego Alexandri sum" feliratú, gyámkövön nyugvó
gótikus oszlopnyaláb, alul félkörívben „Kisvárda Város Díszpolgára” felirat áll, palástján az
adományozott neve szerepel, a hátoldalán az érem teljes nagyságában a város címere
található - valamint a város pecsétjével ellátott adományozó okirat és a mindenkori
minimálbér tízszeresének megfelelő bruttó összegű pénzjutalom jár.
3. „Pro Urbe Kisvárda” kitüntető díj
4.§ (1) „Pro Urbe Kisvárda” kitüntető díj adományható azoknak a polgároknak vagy
közösségeknek, akik Kisvárda város gazdasági, kulturális, társadalmi, egészségügyi fejlődése
terén, hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek, és ezzel jelentősen hozzájárultak
Kisvárda város szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének
öregbítéséhez.
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5.§ A kitüntető díj 110 mm átmérőjű, kör alakú, két oldalas bronzérem, mely első oldalának
bal mezejében függőlegesen "Ego Alexandri sum" feliratú, gyámkövön nyugvó gótikus
oszlopnyaláb, tőle jobbra "PRO URBE", középen alul félkörívben Kisvárda felirat. A
hátoldalán az érem teljes nagyságában a város címere.
6.§ (1) Évente legfeljebb egy kitüntető díj adományozható.
(2) A kitüntető díj átadási ideje: minden év augusztus 20-a, az államalapítás ünnepe.
(3) A kitüntető díjhoz az 5.§-ban leírt bronzérem, valamint oklevél és a mindenkori
minimálbér kilencszeresének megfelelő bruttó összegű pénzjutalom jár.
4. „Kisvárda Szolgálatáért” kitüntető díj
7.§ (1) A „Kisvárda Szolgálatáért” kitüntető díj adományozható azoknak a
magánszemélyeknek és közösségeknek, akik hosszabb időn át kiemelkedő társadalmi,
közéleti, gazdasági, közszolgálati, közművelődési, közoktatási, tudományos, művészeti,
egészségügyi, humanitárius és sport tevékenységet végeztek, és teljesítményt értek el.
(2) Évente legfeljebb három kitüntető díj adományozható.
(3) A kitüntető díj átadási ideje: minden év augusztus 20-a, az államalapítás ünnepe.
(4) A kitüntető díjhoz oklevél és a mindenkori minimálbér ötszörös bruttó összegének
megfelelő pénzjutalom jár.
5. Az adományozás rendje
8.§ A kitüntető cím és díjak adományozására javaslatot tehetnek:
a) az önkormányzati képviselő-testület tagjai, bizottságai,
b) a Polgármesteri Hivatal vezetője,
c) a közfeladatot és közszolgáltatást ellátó intézmények vezetői,
d) gazdasági szervezetek vezetői,
e) közösségi célú civil szervezetek, egyesületek vezetői,
f) egyházak, humanitárius mozgalmak vezetői, valamint
g) a munkahelyi közösségek.
9. § (1)2 A javaslatot - a díszpolgári cím kivételével - minden év július 31-ig kell, a melléklet
szerinti formanyomtatványon, a polgármesterhez benyújtani.
(2) Kitüntetési javaslatra vonatkozó előterjesztést a polgármester készíti a képviselő-testület
Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési, valamint az Oktatási, Kulturális, Szabadidő és Sport Bizottság
előzetes véleményezése alapján.
(3) A kitüntető cím és a kitüntető díjak adományozására a képviselő-testület jogosult.
Határozatát minősített többséggel hozza.
(4) Ha a kitüntető díjban közösség részesül, kétszeres összegű pénzjutalom és annyi oklevél
jár, ahány tagja van a közösségnek.
6. A kitüntető díj, cím visszavonása
10.§ (1) A kitüntető címet és díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik.
(2) A visszavonás módjára a 8.§ és 9.§-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

2

11/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos 2014. május 31-től.

7. Vegyes rendelkezések
11.§ (1) A kitüntetett személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(2) A kitüntető díjakkal járó pénzjutalmak fedezetét a Polgármesteri Hivatal éves
költségvetésében kell biztosítani.
8. Záró rendelkezések
12.§ E rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.
13.§ Hatályát veszti:
a) a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 13/1999. (VI.7.) ÖKT. sz.
rendelet,
b) a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 13/1999. /VI.7./ ÖKT. sz.
rendelet módosításáról szóló 5/2000. (III.21.) ÖKT. sz. rendelet,
c) a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 5/2000. /III.21./ ÖKT. sz.
rendelettel módosított 13/1999. /VI.7./ ÖKT. sz. rendelet módosításáról szóló 10/2002. (III.
21.) ÖKT. sz. rendelet.

