Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
17/2013.(V.29.) önkormányzati rendelete
Kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról
a 11/2014. (V.30.) Ö. sz. és 23/2015. (XII.17.) Ö. sz. rendeletekkel
egységes szerkezetbe foglalva
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § Mezőhegyes város Képviselő-testülete egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények
megbecsülésére és elismerésére az alábbi elismerő címet és kitüntetéseket (a továbbiakban:
elismerés) alapítja illetve újítja meg:
a) Mezőhegyes Díszpolgára cím
b) A Városért emlékérem
c) A köz szolgálatáért kitüntető díj
2. § (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott elismerések alapításával és
adományozásával kívánja a kiemelkedő érdemeket szerzett személyek iránti tiszteletét
kifejezni és méltó elismerésként személyüket és munkásságukat példaképül állítani a jelen –
és utókor elé.
(2) Elismerés – a (3) bekezdés kivételével – csak természetes személynek adható.
(3) A köz szolgálatáért kitüntető díj e rendeletben meghatározott szervezetek, csoportok
részére is adományozható.
(4) 1 A díszpolgári cím és „A Városért” emlékérem ugyanazon személy részére nem
adományozható.
Mezőhegyes Díszpolgára cím
3. § 2 A Mezőhegyes díszpolgára cím annak a mezőhegyesi származású vagy kötődésű
személynek adományozható, aki Mezőhegyes érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű
tevékenységével vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely
egyértelműen hozzájárult Mezőhegyes fejlődéséhez, értékei megóvásához, a lakosság
életkörülményeinek javításához, a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató
magatartása miatt személye köztiszteletben áll, a város szellemi, anyagi gyarapodásáért
példaértékűen dolgozott
4. § (1) A Mezőhegyes Díszpolgára címmel kitüntetett személy díszoklevelet kap.
(2) A díszoklevél tartalmazza:
az adományozó megjelölését
a város címerét
a kitüntetett személy nevét
a cím adományozásának rövid indokát
a cím adományozásának évét
a polgármester és a jegyző aláírását
Mezőhegyes város pecsétjét
5. § A Mezőhegyes Díszpolgára cím évente egy személynek adományozható.

6. § A díszoklevelet a Szent György Városnapok alkalmával rendezendő ünnepségen a
polgármester adja át.
A Városért emlékérem
7. § (1) A városért emlékérem (továbbiakban: emlékérem) azon személyeknek
adományozható, akik
a) oktatási, nevelési vagy sporttevékenységben,
b) a közművelődés vagy művészet bármely ágában,
c) az egészségügyi felvilágosításban vagy gyógyításban,
d) a település gazdasági fellendítésében,
e) a város fejlesztésében bármely más területen
több évtizedes és kiemelkedő eredményt érnek el.
(2) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is
adományozható. Ebben az esetben az emlékérem átvételére a legközelebbi hozzátartozó
jogosult.
8. § (1) Az emlék éremmel a város címerével díszített aranygyűrű vagy a város címerével
ékesített emléktárgy jár.
(2) Az emlékérem adományozásáról okiratot kell kiállítani. Az okiratnak tartalmaznia kell az
adományozott nevét, az adományozás évét, valamint az adományozás indokát.
(3) az emlékérem hátlapjára kell vésetni az adományozott nevét és az adományozás évét.
9. § Évente legfeljebb 3 emlékérem adományozható.
10. § Az emlékérmet a Szent György Városnapok alkalmával rendezendő ünnepségen a
polgármester adja át.
A köz szolgálatáért kitüntető díj
11. § (1) „A köz szolgálatáért” kitüntető díj azon személyeknek vagy csoportoknak
adományozható, akik Mezőhegyes városban:
a) az oktatás,
b) a közművelődés,
c) a sport,
d) az egészségügy,
e) a szociális ellátás,
f)
a közigazgatás,
g)
az önkormányzati szolgáltatás területén
kiemelkedő eredményt értek el.
12. § (1) A díj a város címerével, az adományozott nevével és az adományozás évével ellátott
emléktárgy.
(2) A díj adományozásáról okiratot kell kiállítani. Az okiratnak tartalmaznia kell az
adományozott nevét, az adományozás évét és az adományozás indokát.
(3) Csoport munkájának elismerése esetén a díj személyenként adandó.
13. § Évente legfeljebb 2 díj adományozható.
14. § 3 A díjat ünnepélyes keretek között a képviselő-testület ülésén a polgármester adja át.
Közös szabályok
15. § (1) Az elismerések adományozására javaslatot tehet:
a polgármester
a képviselő-testület tagjai
a képviselő-testület bizottságai és
a jegyző.

(2) az elismerések adományozásáról a képviselő-testület minősített többséggel dönt az
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleményének figyelembe vételével.
16. § Valamely elismerés ugyanazon személy részére egy ízben adományozható.
17. § (1) Abban az esetben, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik, az
elismerés a képviselő-testület minősített többséggel hozott döntése alapján visszavonható.
(2) Vissza kell vonni az elismerést attól a személytől, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától
jogerősen eltiltott.
18. § (1) Az elismerések adományozásához szükséges fedezetet a képviselő-testület éves
költségvetésében biztosítja.
(2) Az elismerésekkel kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Polgármesteri Hivatal Titkársága
látja el.
Záró rendelkezések
19. § (1) E rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a városért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 5/1994
(II.28.) Ö. sz. rendelet, a városért emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 5/1994
(II.28.) Ö. sz. rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 6/2003. (III.26.) Ö. sz. rendelet,
és „A köz szolgálatáért” kitüntető díj alapításáról szóló 6/2005 (II.16.) Ö. sz. rendelet.
Mezőhegyes, 2013. május hó
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Kihirdetve: 2013. május 29.
Hupucziné Györki Julianna
jegyző
1. a 11/2014. (V.30.) Ö. sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
2. a 23/2015. (XII.17.) Ö. sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
3. a 23/2015. (XII.17.) Ö. sz. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

Hatályba lépett 2014.06.01.
Hatályba lép: 2016.01.01.
Hatályba lép: 2016.01.01.

