Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
11/2015.(VIII.07.) rendelete
Az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásáról
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk (1) i,
pontjában kapott felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:
I.

Fejezet

AZ ÉLETMŰVET ELISMERŐ KITÜNTETÉSEK
A „Cibakháza Nagyközség Díszpolgára” cím
1.§ (1) Cibakháza Nagyközség Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy
külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész
életművével mind a településen belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi
viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a nagyközség jó
hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként
köztiszteletben áll.
(1) Díszpolgári cím évente egy adományozható, posztumusz elismerés kivételével.
(2) A Díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.
(3) A Díszpolgári címmel együtt járó emlékplakett Cibakháza címerével ékesített, 11 cm
átmérőjű, öntött bronz anyagú, (applikált címeres betéttel, aranyozott fólián), „Cibakháza
Nagyközség Díszpolgára” körirattal.
(4) Az emlékplakett grafikája ezen önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete szerinti.
Az emlékplakett 15 *15 cm külméretű, kék színű, műbársony borítású, fehér selyemmel
bélelt díszdobozban kerül átadásra.
(5) A Díszpolgári cím igazolását szolgáló díszoklevél kék színű műbársony borítású A/4-es
méretű mappában kerül elhelyezésre, mégpedig úgy, hogy az a nyitott mappa jobb
oldalában fekszik. A nyitott mappa bal oldalában kell elhelyezni az adományozó
képviselő-testületi határozat eredeti példányát.
2.§ (1) A nagyközség Díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet,
valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a Díszpolgárokat
megilletik.
(2) A nagyközség Díszpolgára:
- Tanácskozási joggal vehet részt a képviselő-testület ülésein;
- Az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és lehetőség szerint
megkülönböztetett hely illeti meg;
- Díjtalanul látogathatja az önkormányzat valamennyi intézményét, valamint ilyen jellegű
rendezvényeit;
- A havonta megjelenő helyi lapra ingyenesen jogosult;
- Elhalálozás esetén –családja beleegyezésével- az önkormányzat saját halottjának tekinti,
és ingyenes díszsírhelyet biztosít részére.

„Cibakháza Nagyközségért Emlékérem”
3.§ (1) „Cibakháza Nagyközségért Emlékérem” adományozható azoknak a személyeknek,
személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a
település fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely
ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a nagyközség
érdekeit növelő, maradandó eredményeket értek el.
(2) Emlékérem évente legfeljebb kettő adományozható.
(3) A Cibakháza Nagyközségért Emlékérem elismeréshez, az e célra készített díszoklevél és
emlékplakett jár.
(4) A Cibakháza Nagyközségért Emlékérem elismeréssel együtt járó emlékplakett Cibakháza
címerével ékesített, 11 cm átmérőjű, öntött bronz anyagú, (applikált címeres betéttel,
aranyozott fólián), „Cibakháza Nagyközségért Emlékérem” körirattal.
(5) Az emlékplakett 15 *15 cm külméretű, kék színű, műbársony borítású, fehér selyemmel
bélelt díszdobozban kerül átadásra.
(6) Az elismerés igazolását szolgáló díszoklevél kék színű műbársony borítású A/4-es méretű
mappában kerül elhelyezésre, mégpedig úgy, hogy az a nyitott mappa jobb oldalában
fekszik. A nyitott mappa bal oldalában kell elhelyezni az adományozó képviselő-testületi
határozat eredeti példányát.
II.

Fejezet

Szakmai elismerő kitüntetések
Cibakháza Nagyközség Gazdaságáért kitüntetés
4.§ Cibakháza Nagyközség Gazdaságáért Díj adományozható a nagyközség fejlődését,
érdekeinek előmozdítását segítő gazdasági tevékenység elismerésére.
Cibakháza Nagyközség Pedagógiájáért kitüntetés
5.§ Cibakháza Nagyközség Pedagógiájáért kitüntetés adományozható azon pedagógusok
részére, akik az oktató-nevelő munka területén tevékenységükkel kimagasló érdemeket
szereztek.
Cibakháza Nagyközség közéleti munkájáért kitüntetés
6.§ Cibakháza Nagyközség közéleti munkájáért kitüntetés adományozható azon személyek,
civil szervezetek részére, akik aktív közreműködésükkel, aki több éven át kifejtett
munkássággal elősegítették a szabadidő hasznos eltöltését, a gyermekek iskolán kívüli
tevékenységét, az egészséges életmód alakítását, valamint aki a fejlesztés, a művészet, a
sport és a közösségi élet egyéb területén példa értékű, magas színvonalú munkájával
hozzájárult nagyban hozzájárultak Cibakháza Nagyközség közéletéhez.

Cibakháza Nagyközség Sportjáért kitüntetés
7.§ Cibakháza Nagyközség Sportjáért kitüntetés adományozható a kiemelkedő
sporttevékenységet végző vagy végzett személyek; egyesületek, akik, vagy amelyek
eredményeikkel Cibakháza Nagyközség hírnevét öregbítik.
Cibakháza Nagyközség Közbiztonságáért díj
8.§ Cibakháza Nagyközség Közbiztonságáért díj adományozható azon személyek, közösségek
részére, akik a település közbiztonságáért kiemelkedő tettet hajtottak végre, vagy ilyen
tevékenységet folytatnak.

Cibakháza Nagyközség Kultúrájáért díj
9.§ Cibakháza Nagyközség Kultúrájáért díj adományozható azon személyek , civil
szervezetek részére akik vagy amelyek a település kulturális, közművelődési életéhez
kiemelkedő teljesítményükkel, tevékenységükkel hozzá járultak.
Cibakháza Nagyközség Településfejlesztésért Díj
10.§ Cibakháza Nagyközség Településfejlesztésért Díj adományozható azon személyek , civil
szervezetek részére akik vagy amelyek a településfejlesztéséhez, arculatának formálásához,
kiemelkedő teljesítményükkel, tevékenységükkel hozzájárultak.
Az elismerések adományozásának rendje
11.§ (1) Díszpolgári címet és Emlékérmet általában minden év augusztus 20-án
megrendezendő ünnepségen kell átadni.
(2) A szakmai kitüntetések során évente maximum három azonos fajtájú adományozható.
(3) A kitüntetésekkel Cibakháza Nagyközség címerével ellátott bőr vagy bársonykötésben
elhelyezett oklevél jár.
(4) Ha a kitüntetésben közösség vagy csapat részesül, annyi oklevél adományozható, ahány
tagja van a közösségnek.
(5) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is
adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozót
kell felkérni.
(6) A képviselő-testület az elismerések odaítéléséről a jelen lévő minősített többséggel dönt.

Az elismerések visszavonása
12.§ (1) Az elismerés 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.

Vegyes rendelkezések
13.§ (1) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről a Polgármesteri Hivatal
nyilvántartást vezet, és gondoskodik a 2. §. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések
érvényesüléséről.
(2) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét az önkormányzat éves
költségvetésében kell biztosítani.
14.§ Mindazok, akik korábbi rendeletek alapján nyertek el e rendeletben foglalt elismerést,
azokat az esetleges névre szóló visszavonásig korlátozás nélkül viselhetik.
15.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépésével egyidejűleg
„Cibakháza Nagyközség Díszpolgára” cím valamint a „Cibakháza Nagyközségért
Emlékérem” alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 24/2003. (XII.19.) ÖK
rendelete hatályát veszti.
Cibakháza, 2015. augusztus 06.

Hegyes Zoltán
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Kihirdetve: 2015. augusztus 7.
dr. Enyedi Mihály
jegyző

