Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
9/1995. (XI. 22.) rendelete
a 11/2000. (V.26.), a 14/2001. (VI. 1.), a 12/2003. (VII. 17.), a 31/2004. (X. 01.) és a
19/2013.(VII. 29.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege
A díszpolgári cím adományozásáról
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország címerének
és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII.
törvény 22.§ (1) d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvény 42. § 3. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el. 1
1. §
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy
a város szolgálatában, annak fejlődése - elősegítéséért, érdekeinek előmozdításáért,
példamutató tevékenységével, illetve tettével kiemelkedő érdemeket szerzett
személyeket elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket
megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé
"ALBERTIRSA VÁROS DÍSZPOLGÁRA"
címet alapít.
2. §
Albertirsa város legnagyobb elismeréseként "Albertirsa Város Díszpolgára" cím
adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki:
a) Valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével mind a
városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban általános
elismerést szerzett.
b) Albertirsa város fejlesztéséért, hírnevének öregbítéséért kimagasló munkát
végzett, lakossága érdekében más módon maradandót alkotott, továbbá a fentiek
mellett példamutató emberi magatartásával köztiszteletben áll.
c) Az "Albertirsa Város Díszpolgára" kitüntetés posztumusz is adományozható.
3. §
(1) A díszpolgári cím adományozásáról Albertirsa Város Képviselő-testülete
minősített szótöbbséggel határoz.
(2) Albertirsa Város Díszpolgára címben évente legfeljebb kettő fő részesíthető. A
cím kiadása nem kötelező.2
(3) A díszpolgári címmel együtt külön erre a célra készített díszoklevél, valamint
arany pecsétgyűrű és igazolás jár.
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(4) A díszoklevél 40 X 30 cm méretű, melyen fent középen Magyarország koronás
címere található. Alatta aranyozott betűkkel a következő szöveg olvasható:
Albertirsa Város Képviselő-testülete (név, születési adat, lakcím) részére az
"Albertirsa Díszpolgára" kitüntető címet adományozza. Ezután az adományozás rövid
indokolás következik, majd dátum, és a polgármester (akadályoztatása esetén az
alpolgármester) aláírása.
(5) A pecsétgyűrű 14 karátos aranyból készül, átlagosan 7-8 gramm súlyú és a gyűrű
belső oldalára: "Albertirsa Díszpolgára" felirat, valamint az adományozás éve kerül
gravírozásra, illetve a pecsét felső lapjára Albertirsa címere kerül bevésésre, miután
azt a Képviselő-testület elfogadta.
(6) Az igazolásnak tartalmaznia kell Albertirsa város, mint adományozó nevét, az
adományozott nevét, foglalkozását, az adományozás jogcímét, az adományozás
időpontját, a polgármester (akadályoztatása esetén az alpolgármester) aláírását és
Albertirsa Város Önkormányzatának körbélyegzőjét.
(7) A díszpolgári címmel járó oklevelet és igazolást a képviselő-testület nevében a
polgármester (akadályoztatása esetén az alpolgármester) írja alá és adja át az e címben
részsült személynek (özvegyének, örökösének, leszármazottjának).
(8) A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet,
valamint élvezheti az azzal járó kiváltságokat, melyek az alábbiak:
- tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein,
- az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre meghívást kap és a
lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,
- a város művészeti, kulturális és sport rendezvényeit díjtalanul látogathatja.
(9) A (8) bekezdésben foglalt kiváltságok át nem ruházhatók és nem örökölhetők.
(10)3 A polgármester az elhunyt díszpolgárt a város halottjává nyilvánítja, s egyben
temetési költségeinek teljes, vagy részleges átvállalását rendelheti el.
(11) Posztumusz kitüntetés esetén az (5) bekezdésben leírt pecsétgyűrűt díszdobozban
kell elhelyezni, melynek értéke nem haladhatja meg a pecsétgyűrű értékének 30 %-át.
4. §
(1) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai
és bizottságai, társadalmi és gazdasági szervezetek, egyesületek, bármely magyar
állampolgár, aki Albertirsa közigazgatási területén állandó lakos, vagy tartózkodási
hellyel rendelkezik.
(2) A díj adományozására vonatkozó javaslatokat a képviselő-testületnek címezve a
polgármesterhez írásban kell benyújtani.
(3) A javaslatnak tartalmaznia kell:
- a javaslattevő nevét,
- a díj adományozására javasolt személy nevét, adatait,
- a díj adományozására javasolt személy életútját, munkásságát.
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(4) A díszpolgári cím kitüntetés adományozását a képviselő-testület Jogi és Ügyrendi
Bizottsága készíti elő képviselő-testületi megvitatásra és elfogadásra.
5. §
(1) A díszpolgári cím először 1996-ban kerülhet adományozásra.
(2) A díszpolgári címet a városnapi ünnepségen, ünnepélyes keretek között kell
átadni.4
(3)5
(4) A kitüntetett személy nevét, az adományozást követően a helyben szokásos módon
nyilvánosságra kell hozni.
(5) Azon személyek neveit, akikre javaslat érkezett, de a díjat nem nyerték el,
nyilvánosságra hozni csak hozzájáruló nyilatkozatukkal lehet.
(6) A kitüntető cím adományozásával egyidejűleg a kitüntetettek nevéről és adatairól
a jegyző díszkötésű albumban nyilvántartást vezet.
6. §
(1) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra
érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától
jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.
(3) A visszavonásra ugyanazon személyek tehetnek javaslatot, mint akik a cím
odaítélésére.
(4) A díszpolgári cím megvonását a képviselő-testület minősített szótöbbséggel,
határozattal dönti el, melyet az érintettel írásban közölni kell.
(5) A díj visszavonását a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
7. §
(1) A kitüntetés adományozásával járó minden költség az önkormányzat
költségvetését terheli, melyet minden évben a költségvetésbe be kell tervezni. A
javaslatokat minden évben, legkésőbb a városnap tervezett időpontja előtt 60 nappal
kell előterjeszteni.6
(2) Ez a rendelet 1996. január 1-én lép életbe.
Albertirsa, 1995. október l.
dr. Kiss Tibor sk.
polgármester

Fazekas Györgyné sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. július 31.
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Kovács Zoltánné dr.
jegyző
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