A városi kitüntetések odaítéléséről
2009/16. számú általánosan kötelező érvényű városi rendeletet
2009. december 15-én fogadta el a városi képviselő – testület.
I. paragrafus
Bevezető rendelkezések
Ez az általánosan kötelező érvényű városi rendelet szabályozza azon
kitüntetések odaítélésének feltételeit, amelyeket
Dunaszerdahely városa
egyéneknek és kollektíváknak adományozhat a város fejlődéséhez való kimagasló
hozzájárulásukért, a város képviseletéért és propagálásáért odahaza vagy külföldön,
rendkívüli humanitárius, emberéletet, a város vagy a lakosainak vagyonát mentő
cselekedetért, valamint társadalmi elkötelezettségért.
Dunaszerdahely városa a következő nyilvános elismeréseket adományozza:
a/ Dunaszerdahely Város Díszpolgára,
b/ Dunaszerdahely Város PRO URBE Díja,
c/ Dunaszerdahely Város Polgármesteri Díja
d/ Dunaszerdahely Város Polgármesteri Emléklapja.
II. paragrafus
Dunaszerdahely Városának Díszpolgára
1. A díszpolgári elismerés olyan Dunaszerdahelyen kívül élő jelentős
személyiségeknek ítélhető oda, akik sokéves tevékenységükkel nagymértékben és
rendkívül jelentős módon járultak hozzá a város fejlődéséhez és gyarapításához,
érdekeinek védelméhez és jó hírnevének terjesztéséhez odahaza és külföldön, vagy
akik kimagasló alkotói teljesítményeikkel gazdagították az emberi civilizációt.
2. A tiszteletbeli polgár kitüntető cím odaítélésére az 1. bekezdés alapján írásban
javaslatot tehetnek a következők /a nyomtatvány a rendelet mellékleteként
letölthető a város honlapjáról www.dunstreda.eu/:
a/ a polgármester,
b/ a városi képviselő-testület tagjai,
c/ a városi képviselők közvetítésével jogi és természetes személyek.

3. A díszpolgár kitüntető cím odaítélésére vonatkozó írásos javaslatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a/ a jelölt vezeték- és keresztnevét, titulusát, születési adatait, foglalkozását,
munkaadóját, állampolgárságát, nemzetiségét és állandó lakhelyének címét.
b/ a javaslat indoklását az elismerésre beterjesztett személy eddigi hazai és külföldi
tevékenységének, elért sikereinek értékelésével együtt,
c/ a jelölt, vagy az elhunyt személy özvegyének belegyező nyilatkozatát arról, hogy
egyetért személyi adatainak feldolgozásával.
4.A díszpolgári elismerés odaítélésére vonatkozó javaslatot az alábbi összetételű
bizottság bírálja el és terjeszti jóváhagyásra a városi képviselő-testület elé:
O a kultúráért felelős polgármester- helyettes – a bizottság elnöke,
O az oktatás- és szociális ügyi, sport- valamint kulturális szakosztály vezetője,
O a városi képviselő-testület bizottsági elnökei.
5. A díszpolgári cím odaítéléséről okirat készül, amelyet a polgármester lát el
kézjegyével és ad át, ugyanakkor a díszpolgári cím adományozásának tényét
bejegyzik a városi emlékkönyvbe is.
6. A díszoklevelet minőségi, természetes alapanyagú lapra nyomtatják. Grafikai
elrendezésének része a város címere és színei.
7. Az oklevél kétnyelvűen is elkészíthető, méghozzá oly módon, hogy a második
példány a kitüntetett személy anyanyelvén íródik, esetleg valamely világnyelven.
8. A város díszpolgára megkapja a díszpolgári kitüntetésre vonatkozó oklevelet.
9. Az oklevél címoldalára van nyomtatva a város címere és az alábbi szöveg:
"Dunaszerdahely Város Díszpolgára”
10. Az első oldalon van feltüntetve a díszpolgár neve és lakhelye, születési adatai,
az elismerés odaítélésének időpontja, a város pecsétje és a polgármester aláírása. A
hátlapon vannak feltüntetve a díszpolgár jogai.

11. A díszpolgárnak a díszoklevéllel együtt átadják a város fémből készült, tokban
elhelyezett, jelképes kulcsát.
12. A díszpolgárt felruházzák a Dunaszerdahely város polgárát megillető
valamennyi joggal, kivéve azt a jogot, hogy a városi képviselő-testület
képviselőjévé vagy polgármesterré legyen választható, hogy választójoggal bírjon a
helyi szervek megválasztását illetően, továbbá nem szavazhat a város életét és
fejlődését befolyásoló fontos kérdésekről /helyi referendum/.
13. A díszpolgárt megillető jogok a következők:
- részvétel a városi képviselő-testület ülésein, tanácsadói minőségben,
- meghívható a város által rendezett hivatalos ünnepségekre,
- előnyben részesül, vagy soron kívül fogadják a városi önkormányzat szervei a
köz- vagy magánügyek intézésekor.
14. / A kitüntetett személynek a városi képviselő-testület ülésén adják át a
díszpolgári cím adományozását tanúsító oklevelet és a város jelképes kulcsát.
15. Kivételes esetekben a díszpolgárság a kitüntetésre érdemesített személy halála
után – in memoriam - is odaítélhető. Ez esetben a kitüntetett személy
hozzátartozója veheti át az elismerést.
III. paragrafus
Dunaszerdahely Városának PRO URBE Díja
1. Dunaszerdahely Város Díját Dunaszerdahely Városi Képviselő-testülete
adományozza. /a továbbiakban csak Városi Képviselő-testület/ egyéneknek és
kollektíváknak / a továbbiakban csak jelölt/ a Dunaszerdahely Város fejlesztésében
felmutatott érdemeiért, kiváló alkotói munkásságáért, valamint a kultúra, a sport, a
nevelés, a közművelődés és a tudomány, illetve a társadalmi élet területén elért
eredményeiért.
2. Írásos javaslatot az elismerés odaítélésére /1. számú melléklet, letölthető a város
honlapjáról/ az 1. bekezdés értelmében beterjeszthet:
a/ a polgármester,

b/ a Városi Képviselő-testület tagjai,
c/ jogi vagy természetes személyek a képviselő-testület tagjainak közvetítésével.
3. Az elismerés odaítélésére benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell:
a/ a jelöltekre vonatkozó adatokat:
O egyének esetében: a vezeték- és keresztnevet, a titulust, a születési dátumot, a
foglalkozást, munkaadót, állampolgárságot, nemzetiséget, az állandó lakhely címét.
O kollektívák esetében: az elnevezést, székhelyet, a jogi személy statutáris
képviselőjét, a kollektíva tagjainak számát, a tevékenység jellegét.
b/ a javaslat indoklását, kiegészítve az eddigi tevékenység értékelésével, az idehaza
és külföldön elért sikerekkel és elismerésekkel.
c/ a jelölt vagy a hozzátartozó személy beleegyezését a személyi adatainak
feldolgozásába.
4. Az elismerés odaítélésére vonatkozó javaslatokat az alábbi összetételű bizottság
bírálja el és tesz állásfoglalásban javaslatot a városi képviselő-testületnek:
O a kultúráért felelős polgármester-helyettes – a bizottság elnöke
O az oktatás-, szociális, sport- valamint kulturális ügyi szakosztály vezetője,
O a Városi Képviselő-testület bizottsági elnökei.
5. A kitüntetettnek az elismerést a polgármester adja át a Városi Képviselő-testület
ünnepi ülésén és a díj átadását beírják a város emlékkönyvébe.
6. A elismerés odaítéléséről okirat készül, amelyben szerepel a kitüntetett vezetékés keresztneve, titulusa és címe, az elismerés odaítélésének dátuma és helye, a
polgármester aláírása, nevének és tisztségének feltüntetésével, és ott kell
szerepelnie a város pecsétjének is. Az okirat kétnyelvűen is elkészíthető, oly
módon, hogy a másodpéldány a kitüntetett anyanyelvén készül, vagy más
világnyelven.
7. A díj egy bronz érem, a város címerével és a felirattal PRO URBE O

DUNAJSKÁ STREDA O DUNASZERDAHELY.
8. Dunaszerdahely Város PRO URBE Díját évente legfeljebb három jelöltnek lehet
odaítélni.
9. Az elismerés részét pénzjutalom is képezheti 1 000 eurós összegben, amit a
Képviselő-testület hagy jóvá.
10. Az elismerést újra megkaphatja ugyanaz a személy is, de az előző kitüntetés óta
legalább 5 évnek kell eltelnie.
11. Kivételes esetben az elismerés a kitüntetendő személy halála után – in
memoriam – is odaítélhető. Ebben az esetben a kitüntetett hozzátartozója veheti át
az elismerést.
IV. paragrafus
Dunaszerdahely Város Polgármesterének Díja
1. Dunaszerdahely Város Polgármesterének Díját /a továbbiakban csak a
polgármester díja / a polgármester adományozza egyéneknek vagy kollektíváknak a
kiváló alkotó munkáért, jelentős tudományos, művészeti, sport-, pedagógiai
eredményekért, valamint emberélet, továbbá a város, illetve a városbeliek
vagyonának megmentéséért, ugyanígy olyan személyek tevékenységének
elismeréseként, akik jelentős mértékben hozzájárultak a város gazdasági és
kulturális fejlődéséhez, valamint jó hírnevének terjesztéséhez idehaza és külföldön,
s nem utolsósorban a Jánsky Érem Aranyfokozatát birtokló véradóknak.
2. A polgármester díjának odaítélésére írásban nyújthatnak be javaslatot a
polgármesternek a városi képviselő-testület tagjai, továbbá jogi és természetes
személyek. /1. számú melléklet, letölthető a honlapról /
3. A kitüntetés odaítélésére vonatkozó javaslatoknak az alábbi adatokat kell
tartalmazniuk:
a/ a jelölt adatait:
O egyének esetében: a vezeték- és keresztnevet, a titulust, a születési dátumot, a
foglalkozást, a munkaadót, az állampolgárságot, a nemzetiséget, az állandó lakhely
címét,

O kollektívák esetében: az elnevezést, a székhelyet, a jogi személy statutáris
képviselőjét, a kollektíva tagjainak számát, a tevékenység jellegét.
b/ a javaslatot ki kell egészíteni az eddigi tevékenység értékelésével, az elért
sikerekkel, valamint a hazai és külföldi elismerésekkel.
c/ a jelölt vagy a hozzátartozó beleegyezését a személyi adatok feldolgozásába.
4. A polgármester díjának odaítéléséről a polgármester dönt.
5. A polgármester díját a köszönőlevélen kívül egy tárgyi ajándék, vagy pénzbeli
jutalom képezi.
a/ egyének esetében maximálisan 300 eurós összegig,
b/ kollektívák esetében 1 000 eurós összegig.
6. A polgármester díját ünnepség keretében adják át és ezt a tényt beírják a város
emlékkönyvébe.
V. paragrafus
Dunaszerdahely Város Polgármesterének Emléklapja
1. Dunaszerdahely Város Polgármesterének Emléklapját (továbbiakban csak
"emléklap") a polgármester egyéneknek és kollektíváknak adományozza.
a) ha jelentős érdemeket szereztek a régió, a város fejlesztésében, képviseletében
és propagálásában,
b) jelentős munka- és életjubileum, vagy egyéb évforduló esetén valamely
közhasznú vagy civil szervezet tagjaként kifejtett sokéves, tevékeny munkásságért.
2. A kitüntetés adományozására írásbeli javaslatot (1. számú melléklet -letölthető a
város honlapjáról./ a városi képviselő-testület tagjai, jogi és magánszemélyek
terjeszthetnek a polgármester elé.
3. A kitüntetésre tett javaslatnak tartalmaznia kell:
a) a jelölt adatait
o egyéneknél: a vezetéknevet, keresztnevet, titulust, születési dátumot,
foglalkozást, munkáltatót, állampolgárságot, nemzetiséget, állandó lakcímet
o kollektívák esetében:

az elnevezést, székhelyet, a jogi személy statutáris képviselőjét, a kollektíva
tagjainak számát, a tevékenység jellegét,
b/ a javaslat indoklását, kiegészítve az eddigi tevékenység értékelésével, az idehaza
és külföldön elért sikerekkel, elismerésekkel,
c/ a jelölt vagy a hozzátartozó személy beleegyezését
feldolgozásába.

személyi adatainak

4. A polgármester emléklapjának adományozásáról a polgármester dönt.
5. A polgármester emléklapjának adományozása kitüntető megtiszteltetés, és nem
jár pénzbeli vagy más anyagi előnyökkel.
VI. paragrafus
Végrehajtási rendelkezések
1. Dunaszerdahely Városa minden évben március 31-ig felhívást jelentet meg a
nyomtatott és az elektronikus sajtóban a városi kitüntetések adományozására tett
javaslatok beterjesztésére.
2. A Dunaszerdahely Város kitüntetéseinek adományozására tett javaslatok minden
évben május 31-ig nyújthatók be.
3. A Dunaszerdahely Város kitüntetéseinek adományozásával kapcsolatos
dokumentációt a Városi Hivatalban a polgármesteri iroda szervezési osztálya
vezeti.
4. A városi önkormányzat visszavonhatja az I. cikkely 2. a) és 2. b) pontjában
tárgyalt kitüntetést, ha a kitüntetett súlyos okból kifolyólag érdemtelennek
bizonyult rá, mivel bűncselekményt vagy más olyan tettet követett el, amely
ellentétes a város érdekeivel vagy ellenkezik az országok, nemzetek, nemzetiségek,
fajok együttélésének általánosan elfogadott szabályaival.
5. A kitüntetés visszavonására a polgármester, a városi önkormányzat képviselői,
valamint jogi és természetes személyek tesznek javaslatot a városi önkormányzat
képviselőinek közvetítésével. A javaslatot az a bizottság bírálja felül, amely a
kitüntetés adományozására tett javaslatokról döntött.
VII. paragrafus

Záró rendelkezések
1. Ezzel hatályát veszti Dunaszerdahely Város 1998. 6. 23-án kelt általánosan
kötelező érvényű rendelete Dunaszerdahely Város díszpolgárságának
adományozásáról.
VIII. paragrafus
Hatályba lépés
1. Ez az általános érvényű rendelet 2O1O. január 1-én lép hatályba.
Kelt Dunaszerdahelyen 2OO9. december 15-én
Dr. Hájos Zoltán polgármester

