
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 
9/2016.(VIII.31.) önkormányzati rendelete 

Díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló 11/1993.(VI.04.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § A rendelet 6. §-a törlésre kerül. 
 

2. § E rendelet 2016. szeptember 1-én lép hatályba és ez a rendelet a hatályba lépését 
követő napon hatályát veszti.  
 

 
Tatár László         dr. Pető Zoltán 
polgármester       jegyző  

 
 
Kihírd.: 2016.VIII.31. 



*6 
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 

           11/1993.(VI.04.) önkormányzati rendelete 
              Díszpolgári cím adományozásának rendjéről” 

*6 
A rendelet célja: A Fegyvernek város szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett 

személyek és szervek méltó elismerésben való részesítése, hogy 
személyük és cselekedeteik megfelelően értékelve állíthassa az 
önkormányzat példaként a jelen- és az utókor elé. 

 
 Ezért Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 
 
 FEGYVERNEK VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍMET 
 
alapít, és az elismerés adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét a következőkben 
szabályozza: 
 
 

1. §  
 

*6 
(1) „Fegyvernek Város Díszpolgára cím adományozható annak a köztiszteletben álló 

magyar állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős tudományos, művészeti, 
oktató munkájával, vagy egész életművével szerzett olyan általános elismerést, mellyel 
hozzájárult Fegyvernek jó hírnevének öregbítéséhez. 

 
(2) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített 14 karátos arany pecsétgyűrű, 

Fegyvernek címerének lenyomatával és díszoklevél jár. A díszoklevél mintáját a rendelet 
1. sz. melléklete tartalmazza.  
A pecsétgyűrű leírása:  kör alakú, sima, dísz nélküli, 10 gr tömegű. A kör alakú részt 
teljes egészében lefedi Fegyvernek címerének lenyomata. 

 
(3)     A díszoklevél tartalmazza: 
 

a./  az adományozó nevét, címét 
b./  az adományozásra feljogosító önkormányzati rendelet megjelölését 
c./  az adományozott neve, kimagasló teljesítményének megbecsülése és tisztelete jeléül 

FEGYVERNEK VÁROS DÍSZPOLGÁRA CÍM adományozása *6 
d./  az adományozás időpontját 
e./  a polgármester aláírása 
f./  önkormányzati pecsét lenyomatát1 

 
2. §. 

 
(1) A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint 

élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint megilletik. *6 
 
(2) A város díszpolgára *6 
 
                                                        
1 A 41/2005.(IX.30.)rendelettel mód. (hatálybalép.kihirdetés napja 2005.szept.30.) 
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a./  tanácskozási joggal részt vehet a képviselőtestület ülésein, 
b./ az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és a lehetőségek 

szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg, 
c./ ingyenesen látogathatja az alapító önkormányzat rendezvényeit, 
d./ elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának 

tekinti. 
 
 

Az adományozás rendje 
 
 

3. §. 
 
 

(1). A díszpolgári címet ünnepélyes keretek között kell átadni. 
*2*6 
(2)    A díszpolgári cím odaítélését megelőző eljárás lefolytatására az Oktatási és 

Közművelődési Bizottságot jelöli ki.    
 
(3) Az előkészítő bizottság javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki. 
 
(4) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is 

adományozható.  Ez esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó 
jogosult. 

 
(5) A képviselőtestület az elismerések odaítéléséről minősített szótöbbséggel dönt. 
 
 

Az elismerések visszavonása 
 

4. §. 
 
 

(1) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra 
érdemtelenné válik. 

 
(2) Érdemtelen az elismerésre az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen 

eltiltott.  Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni. 
 
(3) A visszavonás módjára a 3. §-ban foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
 

Vegyes rendelkezések 
 

5. §. 
 
 

(1) Az elismerésben részesített személyekről és szervekről a Polgármesteri Hivatal 
nyilvántartást vezet, és gondoskodik a 2. §. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések 
érvényesüléséről. 
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(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
(:Huber Ferenc:)                                                                                  (:Buzás Istvánné:) 
  polgármester                                                                                                jegyző 
 
 
*1 A 41/2005.(IX.30.) rendelettel mód. (hatályba lép: kihírdetése napja 2005. szeptember 30.) 
*2 A 28/2011.(V.30.) sz. rendelettel mód. (2011. június 1-én lép hatályba) 
*3 A 7/2012.(II.24.) sz. költségvetési rendelettel 2012. évre felfüggesztve 
*4 A 8/2013.(III.14.) költségvetési rendelettel 2013. évre felfüggesztve 
*5 Az 1/2014.(II.03.) költségvetési rendelettel 2014. évre felfüggesztve 
*6 A 25/2014.(XI.26.) rendelettel mód. (hatályos 2014. november 30-tól) 
*7 A 9/2016.(VIII.31.) rendelettel mód. (hatályos 2016. szeptember 1-től). A rendelet felfüggesztése, a rendelet 
6. §-a törlésre került.  




