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Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
13/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete  

Díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról  
 
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el: 
 

 
I. 
 

Fegyvernek Város Díszpolgára kitüntető cím 
 

1. § 
 
(1) Fegyvernek Város Díszpolgára kitüntető cím a város önkormányzatának elismeréseként 

adományozható, azon személyeknek akik 
 

a) település gazdasági, társadalmi, tudományos, oktatási vagy művészeti életében 
maradandót alkottak; 

b) egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az egyetemes haladást, 
kultúra, oktatás vagy művészet ügyét, hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy közvetve a 
város tekintélyéhez, jó hírnevének növeléséhez. 

 
(2) Díszpolgári kitüntető cím önkormányzati választási ciklusonként egy alkalommal egy 

személy részére adományozható. 
 

2. §. 
 

(1) A Fegyvernek Város Díszpolgára címet Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-
testülete minősített többségi döntéssel adományozza.  

 
(2) A díszpolgári címmel egy egyedileg készített 14 karátos arany pecsétgyűrű, - Fegyvernek 

Városának címerével - valamint egy a díszpolgári cím adományozásáról szóló díszes 
kivitelű oklevél jár, melyet ünnepélyes keretek között kell az adományozottnak átadni. 

 
(3) A pecsétgyűrű leírása: kör alakú, sima, dísz nélküli, 10 gr tömegű. A kör alakú részt teljes 

egészében lefedi Fegyvernek Város címerének lenyomata. 

 
(4)  A díszoklevél tartalmazza: 
 

a) az adományozó megnevezését, 
b) az adományozásra feljogosító önkormányzati rendelet megjelölését, 
c) az adományozott nevét, 
d) Fegyvernek Város Díszpolgára kitüntető cím megjelölése, 
e) az adományozás időpontját, 
f) polgármester aláírását, 
g) az önkormányzat bélyegző lenyomatát.    
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(5) A díszpolgár cím adományozására kizárólag írásban lehet javaslatot tenni, a javasolt 
személy érdemeit méltató életrajzzal. A cím adományozására javaslatot tehet: 

 
a) Képviselő-testület bizottsága, 
b) Önkormányzati képviselő, 
c) Legalább 600 fegyverneki állandó lakos támogató aláírásával – a jegyző által 

hitelesített aláírásgyűjtő íven - bármely magánszemély, társadalmi szervezet, 
egyesület. 

 
3. §. 
 

(1) Fegyvernek Város díszpolgárait a település lakossága megkülönböztetett tiszteletben és 
megbecsülésben részesíti. 

 
(2) Fegyvernek Város díszpolgárát: 
 

a) megilleti Fegyvernek Város Díszpolgára kitüntető cím viselésének joga, 
b) a képviselő-testület által rendezett jelentősebb ünnepségekre meg kell hívni, 
c) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület nyilvános ülésein, 

 
(4) A díszpolgári cím adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet. 

 
 

II. 
 

Vegyes rendelkezések 
 

4. §. 
 

(1) A kitüntetésről szóló javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Az 
adományozásnál csak a megadott határidőben és az írásban benyújtott javaslatokat lehet 
figyelembe venni. 

 
(2) A kitüntetések adományozásával kapcsolatos költségeket Fegyvernek Város 

Önkormányzata költségvetéséből kell biztosítani. 
 
 

III. 
 

A kitüntető díjak visszavonása 
 

5. §. 
 

(1) A kitüntető díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik. Érdemtelen 
különösen az, akit a bíróság a közügyek vagy a foglalkozás gyakorlásától jogerősen 
eltiltott. 

 
(2) A kitüntető díj visszavonására Fegyvernek Város Önkormányzatának Polgármestere, 

Önkormányzati Képviselője tehet javaslatot, - kizárólag írásban – melyet indokolni 
köteles.  
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(3) Ezen rendelet alapján adományozott kitüntető díj visszavonásáról a képviselő-testület 

minősített többséggel dönt. 
 

IV. 
 

Záró rendelkezések 
 

6. §.  
 

Ez a rendelet 2016. december 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a díszpolgári cím 
adományozásának rendjéről szóló 11/1993.(VI.04.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.  

 
 
 Tatár László       dr. Pető Zoltán 
 polgármester            jegyző 

 
 
Kihírd.: 2016.XI.30. 
 

 


