SZEGVÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2015. (VI.09.)
Önkormányzati rendelete
a „Szegvár Díszpolgára” cím, valamint a „Szegvárért” Emlékérem
alapításáról és adományozásának rendjéről
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
a 10/2017. (V.26.) önkormányzati rendelettel.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a helyi
közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó
elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és tevékenységüket megfelelően értékelve a
jelen és az utókor részére
„Szegvár Díszpolgára” címet,
valamint
„Szegvárért” Emlékérmet
alapít.
2. „SZEGVÁR DÍSZPOLGÁRA” CÍM
2. §
(1)„Szegvár Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak,
aki valamely kiemelkedő, jelentős munkájával vagy egész életművével mind Szegváron belül,
mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett,
amely hozzájárult Szegvár jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi
magatartása mellett köztiszteletben álló személy.
(2) Szegvár Díszpolgára” cím évente legfeljebb kettő adományozható, amely korlátozástól a
Képviselő-testület kivételes esetben eltérhet.1
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(3) A „Szegvár Díszpolgára” címmel külön erre a célra készített emlékplakett, valamint
30.000 Ft nettó összegű jutalom jár.
3. §
(1) „Szegvár Díszpolgára” az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet.
(2) Szegvár Díszpolgára
a./ az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a lehetőség szerint ezeken
megkülönböztetett hely illeti meg,
b./ elhalálozása esetén a családja beleegyezésével az önkormányzat saját halottjának tekinti és
ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.
3. „SZEGVÁRÉRT” EMLÉKÉREM
4. §
(1) „Szegvárért” Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek
csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek Szegvár
fejlesztésében a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet valamennyi ágazatában
kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén Szegvár értékeit növelő maradandó
eredményeket értek el.
(2) A „Szegvárért” Emlékérem évente legfeljebb kettő adományozható, amely korlátozástól a
Képviselő-testület kivételes esetben eltérhet.2
(3) Az Emlékérem mellé erre a célra készített emlékplakett, valamint 20.000 Ft nettó összegű
jutalom jár.
4. AZ ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE
5. §
(1) „Szegvár Díszpolgára” címet és a „Szegvárért” Emlékérmet (a továbbiakban: elismerések)
községi ünnepségek, rendezvények alkalmával, ünnepélyes keretek között kell átadni.
Kivételes esetben a díjazott otthonában is átadható az elismerés.
(2) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés
adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó
jogosult.
(3) A képviselő-testület az elismerések odaítéléséről minősített többséggel határoz.
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5. AZ ELISMERÉSEK VISSZAVONÁSA
6. §
(1) A „Szegvár Díszpolgára” cím és a „Szegvárért” Emlékérem visszavonható, ha az
elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az a személy, aki közügyek gyakorlásától eltiltó
jogerős ítélet hatálya alatt áll, aki szabadságvesztés büntetését tölti, aki büntető eljárásban
jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelés alatt áll.
6. VEGYES RENDELKEZÉSEK
7. §
(1) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről a Szegvári Közös
Önkormányzati Hivatal igazgatási osztálya nyilvántartást vezet.
(2) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
az éves költségvetésében biztosítja.
7. ZÁRÓ RENDELKEZÉS
8. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
9. §
Hatályát veszti Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a „Díszpolgári”
cím, valamint a „Szegvárért” Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
6/1994. (II.25.) önkormányzati rendelete és annak módosítására kiadott 1/1999. (I.27.)
önkormányzati rendelet és a 17/2002. (VII.10.) önkormányzati rendelet.
Gémes László sk.
polgármester

Dr. Szecskó Tamás sk.
jegyző

