Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2001.(VI. 26.) önkormányzati
rendeletével módosított 7/2000.IV 18./ önkormányzati rendelete
a díszpolgári cím és posztumusz díszpolgári cím adományozásáról.
(Egységes szerkezetben)
Tiszakürt Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §. /6/
bekezdés a./ pontjában kapott felhatalmazás alapján a díszpolgári cím adományozásáról az alábbiak
szerint rendelkezik.
1. §.
Díszpolgári cím, illetve posztumusz díszpolgári cím adományozható annak, aki Tiszakürt község és
polgárai számára, a község fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő
tevékenységet végzett.
2. §.
/1/ A díszpolgári címet Tiszakürt Község Önkormányzata - továbbiakban önkormányzat - a kitüntetett személy nevének e rendelet 2. számú mellékletében történő feltüntetésével adományozza.
Az erről szóló oklevelet és emlékérmet, valamint az adományozás tárgyában tartott ülés jegyzőkönyvének kivonatos másolatát a kitüntetett személynek a község ünnepén kell átadni.
A posztumusz díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet és emlékérmet, valamint az
adományozás tárgyában tartott ülés jegyzőkönyvének kivonatos másolatát a kitüntetett személy
közeli hozzátartozójának, vagy egyenes-ági leszármazottjának a község ünnepén kell átadni.

Különösen indokolt esetben, melyről a képviselőtestület dönt, nem közeli hozzátartozónak is át
lehet adni a posztumusz díszpolgári címet.

/2/ A díszpolgári oklevél, valamint a posztumusz díszpolgári oklevél a község címerén kívül tartalmazza
a kitüntetett személy nevét, foglalkozását, az adományozás okát és keltét, valamint a polgármester
aláírását és pecsétjének lenyomatát.
Az oklevél mintáját jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
/3/ Az emlékérem bronzból készül. Az emlékérem egyik oldala a község címerét ábrázolja, a másik
oldalára pedig a kitüntetett személy nevét és az adományozás évét vésik. Az érem leírását
jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
/4/ A kitüntetett nevét és az adományozás évét a Díszpolgárok könyvében kell megörökíteni. A diszpolgárok névjegyzékét e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
3. §.
/1/ A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amely a község tiszteletét és háláját fejezi ki, s ez a kitüntetett személynek nem biztosít előjogokat és nem jár anyagi javadalmazással.
/2/ A kitüntetett személy:
a./ meghívandó a község ünnepségeire vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire,
b./ jogosult a címet aláírásainál és egyéb kitüntetései között feltüntetni.
4. §.
A díszpolgári cím adományozására bárki írásban tehet javaslatot, mely javaslathoz az Önkormányzat
Megválasztott tagjainak legalább egynegyedének ajánlása /aláírása / is szükséges. A javaslatot erre a
célra létrehozott bizottság terjeszti az Önkormányzat elé.
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5. §.
Az önkormányzat a díszpolgári oklevéllel járó oklevelet és érmet a melléklet szerinti formában
adományozza, illetve a Díszpolgárok Könyvét a melléklet szerinti formában készítteti el.

6. §.
/1/ E rendelet alapján adományozott díszpolgári cím kitüntetettjeiről és a 2. sz. melléklet
folyamatos vezetéséről, valamin a díszpolgárok községi ünnepségeire történő meghívásáról
a polgármester köteles gondoskodni.
/2/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni.

Tiszakürt, 2001. június 26.

Józsa István sk.
Polgármester

Szeleczkiné Zoboki Magdolna sk.
körjegyző

1. sz. melléklet a 7/2000.IV. 18./ önkormányzati rendelethez
A " TISZAKÜRT DÍSZPOLGÁRA " címhez járó oklevél leírása, mintája
A díszpolgári címhez járó oklevél A/4 méretben készül, különleges papírra, és mappában kerül
átadásra.
Az oklevél bal oldalán a község címere van. Az oklevél jobb oldalára a díszpolgár neve és a cím
elnyerésének megokolása kerül.
A „TISZAKÜRT POSZTUMUSZ DISZPOLGÁRA” címhez járó oklevél leírása, mintája
A posztumusz díszpolgári címhez járó oklevél A/4 méretben készül, különleges papírra, és mappában
kerül átadásra.
Az oklevél bal oldalán a község címere van. Az oklevél jobb oldalára a „posztumusz” díszpolgár neve
és a cím elnyerésének megokolása kerül.
A

" TISZAKÜRT DÍSZPOLGÁRA " emlékérem leírása

A TISZAKÜRT DÍSZPOLGÁRA emlékérem 5 cm átmérőjű bronz öntvény. Előlapján Tiszakürt község
címere „Egyenes állású, hullámos arany sávval két részre osztott csücskös talpú pajzs, melynek felső
részén vörös mezőben arany kürt, alsó részén pedig zöld mezőben arany szőlőfürt látható.” - melyet
a TISZAKÜRT DÍSZPOLGÁRA körirat veszi körbe.
A „TISZAKÜRT POSZTUMUSZ DISZPOLGÁRA” emlékérem leírása
A TISZAKÜRT „POSZTUMUSZ” DISZPOLGÁRA emlékérem 5 cm átmérőjű bronz öntvény. Előlapján
Tiszakürt község címere „Egyenes állású, hullámos arany sávval két részre osztott csücskös talpú
pajzs, melynek felső részén vörös mezőben arany kürt, alsó részé pedig zöld mezőben arany szőlőfürt
látható.” – melyet a TISZAKÜRT „POSZTUMUSZ” DISZPOLGÁRA körirat veszi körbe.
A " DÍSZPOLGÁROK KÖNYVE " leírása
A DÍSZPOLGÁROK KÖNYVE bőrkötésben készül A/4 -es méretben. Fedőlapján a község címere és
" TISZAKÜRT DÍSZPOLGÁRAI " FELIRAT LÁTHATÓ.
A „POSZTUMUSZ DISZPOLGÁROK KÖNYVE” leírása
A POSZTUMUSZ DISZPOLGÁROK KÖNYVE bőrkötésben készül A/4-es méretben. Fedőlapján a község
címere és „TISZAKÜRT POSZTUMUSZ DISZPOLGÁRAI” FELIRAT LÁTHATÓ.

2. sz. melléklet a 7/2000.IV. 18./ önkormányzati rendelethez
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