Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete
A díszpolgári címről és a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról
Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint az állami kitüntetésekről szóló 2011.évi CCII. törvény 24. § (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a díszpolgári címről és a városi önkormányzati elismerő
címről, kitüntetésekről és díjakról a következőket rendeli el:
1. §
Nádudvar Város Önkormányzata elhatározta, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő
érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint
személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és utókor elé
Nádudvar Város díszpolgára címet, Pro Urbe emlékérmet és Kövy Sándor díjat alapít.
A díszpolgári cím
2. §
(1) Nádudvar Város Díszpolgára cím adományozható annak a köztiszteletben álló magyar vagy
külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedő jelentős munkájával vagy egész
életművével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban
olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez.
(2) Díszpolgári cím évente egy adományozható, de a képviselőtestület dönthet úgy is, hogy az
adott évben nem ad ki díszpolgári címet.
(3) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél jár. A díszoklevél rajzát,
tartalmát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. §
(1) A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi
azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.
(2) A város díszpolgára:
a) az önkormányzat által rendezett minden hivatalos ünnepségre meg kell hívni, és lehetőségek
szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,
b) felkérhető a várost képviselő delegáció résztvevőjéül,
c) díjtalanul látogathatja az önkormányzat valamennyi közművelődési és
művészeti intézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit,
d) elhalálozása esetén - családja beleegyezésével - az önkormányzat saját halottjának tekinti.
(3) A felsorolt jogok érvényesüléséért a jegyző a felelős.
Pro Urbe Emlékérem
4. §
(1) Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának,
társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a
társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos
munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.
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(2) Pro Urbe Emlékérem évente legfeljebb kettő adományozható.
(3) A Pro Urbe Emlékérem mellé díszoklevél és tárgyjutalom jár, amelynek értéke nem lehet
kevesebb bruttó 150.000,- Ft-nál.1
(4) Az emlékérem fényképét, az adományozásról szóló díszes oklevelet a rendelet 2. melléklete
tartalmazza.
Kövy Sándor díj adományozása
5. §
Kövy Sándor díjat a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy
huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére adományoz Nádudvar
Város Önkormányzata.
6. §
(1) Kövy Sándor díj adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik:
-

-

a köztisztviselői, vagy közalkalmazotti szolgálatban hosszú időn át kiemelkedő munkát
végeztek,
kiemelkedő eredményt értek el a közművelődési munka irányításában, a közművelődés
korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és meghonosításában, és mindezek
mellett kitűnnek a közéletben való részvételükkel,
kiemelkedő eredményt értek el az óvodai, iskolai oktató-nevelő munkában, a
tehetséggondozás területén, magasfokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján
élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és
alkalmazásában, valamint példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és
magánéletben,
a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kimagasló munkát kifejtő orvosnak,
gyógyszerésznek, egészségügyi dolgozónak,
a város érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért vagy sportteljesítményért
azoknak, akiket a mérhető teljesítmény mellett magatartásukkal és életmódjukkal is
példaként állíthatják a város közössége elé.

(2) A Kövy Sándor Díj évente három adományozható, amelyet március 15-i nemzeti ünnep és a
várossá válás évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségen kell átadni.
(3) A kitüntető díj adományozása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik. A határozatot
minősített többséggel kell meghozni.
(4) A kitüntető díjakkal oklevél és bruttó 150 ezer Ft pénzjutalom jár.
(5) A kitüntető díj megosztva is adományozható. Ebben az esetben az adományozottak
mindegyike oklevelet kap, a pénzjutalmat pedig egyenlő arányban kell megosztani.
(6) Ha a kitüntető díjban közösség részesül, kétszeres összegű pénzjutalom és annyi oklevél jár,
ahány tagja van a közösségnek.
(7) Az oklevél rajzát, tartalmát a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
Az adományozás rendje
7. §
1 Módosította az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet. hatályos 2017. február 1-től.
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(1) A díszpolgári címet, a Pro Urbe Emlékérmet és a Kövy Sándor díjat (a továbbiakban:
elismerések) március 15-i nemzeti ünnepünk és a várossá nyilvánítás évfordulója alkalmából
rendezett ünnepségen kell átadni.
(2) Az elismerések odaítélését és átadását megelőző előkészítő eljárás lefolytatására a
képviselő-testület az Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottságot jelöli ki.
(3) Az előkészítő bizottság a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki javaslatát. Egyetértés
hiányában rangsor szerinti alternatív javaslatot terjeszt a képviselőtestület elé.
(4) A képviselőtestület az elismerések odaítéléséről a megválasztott képviselők több mint a
felének (minősített többség) szavazatával dönt.
7/A. §2
(1) A rendelettel alapított elismerésekre minden évben február hónap második péntekének 14

órájáig lehet indokolással ellátott ajánlást tenni. Az ajánlásokat a Nádudvari Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán elhelyezett urnába kell bedobni. A jelölési határidő elmulasztása jogvesztő. A
határidőn túl leadott ajánlást és a nem indokolt ajánlást nem lehet az előkészítő eljárásban és a
döntésnél figyelembe venni. A jelölő lapon akkor érvényes, ha azon a jelölt és a jelölő személy
nevét fel van tüntetve. A jelölést pdf fájlban a kituntetes@nadudvar.hu email címen is meglehet
tenni.
(2) A díszpolgári címre, a Pro Urbe emlékéremre és a Kövy-díjra, csak természetes személy illetve
a Magyar Állam által alapított költségvetési szerv által vezetett nyilvántartásban szereplő gazdasági
társaságok, civil szervezetek, költségvetési szervek valamint a nádudvari egyházközségek
jelölhetnek a rendelet függelékében található indokolással ellátott jelölő lapon.
(3) A rendeletben meghatározott elismeréseket Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízatással rendelkező (hivatalban levő) polgármesterének, önkormányzati képviselőinek, külső
bizottsági tagjainak nem lehet adományozni.
Az elismerések visszavonása
8. §
(1) Az elismeréseket vissza kell vonni, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné
válik.
(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen
eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.
(3) A visszavonás módjára az adományozás rendjére vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.
Vegyes rendelkezések
9. §
(1) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről Nádudvar Város Önkormányzat
Polgármestere nyilvántartást vezet. A Díszpolgári Cím, valamint a Pro Urbe Emlékérem
tulajdonosának nevét, fontosabb adatait, az adományozás indokait a „Város Díszpolgárainak
Névkönyvébe”, illetve a Pro Urbe Emlékkönyvbe” kell bejegyezni.
2 Megállapította az 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. február 1-től.
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(2) Az elismerések és a velük járó juttatások költségeinek fedezetét az Önkormányzat mindenkori
éves költségvetésében kell biztosítani.
Hatálybaléptető rendelkezés
10. §
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a díszpolgári címről és a
városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 26/2014. (XI.28.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Beke Imre sk.
sk.
polgármester

Vincze

András

jegyző

1. melléklet a 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Díszpolgári díszoklevél
A szöveg felett Nádudvar város címere helyezkedik el.
Szövegezése:
Adományozó levél
Nádudvar Város Önkormányzata Nádudvar Díszpolgára címet adományoz
részére a településért, az itt élő lakosság érdekében végzett példaértékű,
eredményes munkája elismeréséül.
Nádudvar,

polgármester

jegyző

A két aláírás között nemzeti színű zsinór és Nádudvar város címérével ellátott viaszpecsét hitelesíti
a dokumentumot.
A díszoklevél hagyományos kézzel készültmártott papírból készült.
A díszoklevél bordó bársonnyal borított papírhengerben kerül átadásra.
A díszoklevél mérete megközelítőleg: A3.
A város kulcsa
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A díszpolgári cím birtokosa szimbolikusan megkapja a város kulcsát is. Az aranyból készült kulcs
50 mm hosszúságú. Szárán gravírozott NÁDUDVAR felirat olvasható. A kulcs feje 17 mm széles
és 13 mm magas, súlya 7,4 g súlyú. Anyaga 14 K-os 585 ezrelék finomságú arany.
A kulcs bordó bársony (a papírhengerrel egyező színű) díszdobozban kerül átadásra.

Beke Imre sk.
polgármester
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Vincze András sk.
jegyző

2. melléklet a 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
PRO URBE Adományozó levél
A szöveg felett Nádudvar város címere helyezkedik el.
Betűtípus:
Szövegezése:
Adományozó levél
Nádudvar Város Önkormányzata Pro Urbe emlékérmet adományoz Városunk fejlődése érdekében
kifejtett kimagasló tevékenységéért,
részére
megbecsülése, tisztelete jeléül.
Nádudvar,
polgármester

jegyző

A két aláírás között nemzeti színű zsinórra nyomott, Nádudvar város címérével ellátott viaszpecsét
hitelesíti a dokumentumot.
Az adománylevél hagyományos kézzel készültmártott papírból készült.
Az adományozó levél kék bársony kötésű díszdossziéban kerül átadásra.
Az adományozó levél mérete megközelítőleg: A5.
PRO URBE emlékérem
Az érme 40 mm átmérőjű, vastagsága 2 mm. Anyaga 925 ezrelék finomságú ezüst. A közepén
Nádudvar város dombornyomott címer található. Felső ívében: PRO URBE, alsó ívében:
NÁDUDVAR felirat olvasható. Kék bársony borítású (a díszdossziéval egyező színű) díszdobozban
kerül átadásra.
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Beke Imre sk.
polgármester
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Vincze András sk.
jegyző

3. melléklet a 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Kövy Sándor-díj Oklevél
A szöveg felett Nádudvar város címere helyezkedik el.
Betűtípus:
Szövegezése:
Oklevél
Nádudvar Város Önkormányzata Képviselő-testülete
példaértékű, kiemelkedő munkájáért Kövy Sándor-díjat adományoz

részére

Nádudvar,
polgármester

jegyző

A két aláírás között nemzeti színű zsinórra nyomott, Nádudvar város címérével ellátott viaszpecsét
hitelesíti a dokumentumot.
Az oklevél hagyományos kézzel készültmártott papírból készült.
Az oklevél zöld bársony kötésű díszdossziéban kerül átadásra.
Az oklevél mérete megközelítőleg: A4.

Beke Imre sk.
polgármester

Vincze András sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Nádudvar, 2015. május 29.

Vincze András
jegyző
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Függelék az 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Nádudvari Polgármesteri Hivatal
4181 Nádudvar, Fő út 119. sz.; Tel: 54/529-010;
Fax: 54/528-551; E-mail: nadudvar@nadudvar.hu
__________________________________________________________
JELÖLŐ LAP
Díszpolgári címre/Pro Urbe emlékéremre/Kövy Sándor díjra*
A jelölt személy/szervezet neve*:________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

A jelölés indokolása: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________
A jelölő személy/szervezet aláírása/neve

___________________________________________________________________________
*A megfelelő részt kérjük aláhúzással bejelölni szíveskedjen.
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