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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2012.( XI.05.) 
önkormányzati rendelete  

AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK 
RENDJÉRŐL 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, attól a céltól vezérelve, hogy a helyi 
közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket, szervezeteket és 
vállalkozásokat méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és 
cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, 
Rétság Város Díszpolgára címet, Pro Urbe Emlékérem, valamint Az Év Rétsági Tanulója 
kitüntetést alapít, s ezen elismerések adományozásának feltételeit és eljárás rendjét a 
következő rendeletben szabályozza. 

 
I. 

Rétság Város Díszpolgára cím  
1.§ 

 
(1) Rétság Város Díszpolgára cím adományozható annak a köztiszteletben álló 

magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki Rétság város és polgárai számára, a 
város fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végzett. Jelentős munkájával, vagy egész életművével általános 
elismerést szerzett. 

 
(2)  Rétság Város Díszpolgára cím posztumusz is adományozható. 
 
(3)  A Rétság Város Díszpolgára címből önkormányzati ciklusonként egy 

adományozható, melyet városi ünnepség keretében kell átadni. 
 

(4) A Rétság Város Díszpolgára címmel külön erre a célra készített díszoklevél és 
emlékplakett jár. 

 
2.§ 

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

élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik. 
 

(2) A város díszpolgára: 
a) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein; 
b) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és lehetőség 

szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg; 
c) díjtalanul látogathatja a rétsági Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

valamennyi saját rendezvényét. 
II. 

Pro Urbe Emlékérem  
3.§ 

 
(1) Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek 

csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város 
fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet valamely 
ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város 
értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. 
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(2) A Pro Urbe Emlékéremből évente legfeljebb egy adományozható, melyet városi 
ünnepség keretében kell átadni. 

 
(3) A Pro Urbe Emlékérem mellé díszoklevél jár. 

 
(4) A Pro Urbe Emlékéremmel kitüntetett személy az önkormányzat által rendezett 

minden ünnepségre hivatalos. 
 

III. 
Az Év Rétsági Tanulója  

4.§ 
 

(1) Az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozható annak az általános vagy 
középiskolai tanulónak, aki megyei vagy országos tanulmányi versenyen elért 
kimagasló eredményével, a művészetek, illetve a sport területén egyénileg, vagy 
csapatban nyújtott kiemelkedő teljesítményével hírnevet szerzett városunknak.  
 

(2) Az Év Rétsági Tanulója elismerésből – a 3.) bekezdésben foglalt kivétellel- évente 
legfeljebb három adományozható, melyet városi ünnepség keretében kell átadni. 
 

(3) A csapatban elért kimagasló teljesítmény elismerése esetén a csapat tagjainak 
száma szerinti elismerés adományozható. 
 

(4) Az Év Rétsági Tanulója elismeréssel oklevél jár. 
 

IV. 
Elismerések adományozásának és visszavonásának rendje  

5.§ 
 

(1) A Rétság Város Díszpolgára cím, a Pro Urbe Emlékérem és Az Év Rétsági Tanulója 
elismerések adományozására írásban javaslatot tehetnek:   

a) a Képviselő-testület tagjai 
b) a Képviselő-testület bizottságai 
c) önkormányzati intézmények 
d) rétsági civil szervezetek 
e) rétsági bejelentett lakóhellyel rendelkező állampolgárok 

 
(2) A javaslatokat indoklással ellátva az adott év január 31-ig kell leadni a Polgármesteri  

Hivatal jegyzőjének. 
 

(3) A Rétság Város Díszpolgára cím, a Pro Urbe Emlékérem és Az Év Rétsági Tanulója 
elismerés adományozására vonatkozó javaslatokat a Pénzügyi és Városüzemeltetési 
Bizottság véleményezi és terjeszti a Képviselő-testület elé. 

 
(4) A Képviselő-testület az elismerések odaítéléséről minősített többséggel dönt. 

 
Az elismerés visszavonása 

6.§ 
 

(1) A Rétság Város Díszpolgára cím és a Pro Urbe Emlékérem 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. 
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(3)  A visszavonás módjára a 5.§ 3.) és 4.) bekezdésében foglaltakat értelemszerűen 
alkalmazni kell. 

 
V. 

Vegyes rendelkezések 
7.§ 

 
(1) Az elismerésben részesített személyekről, szervezetekről és vállalkozásokról a 

Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, és gondoskodik a 2.§ 2.) bekezdésében 
foglalt rendelkezések érvényesüléséről. 
 

(2) Az elismerések költségeinek fedezetét az éves költségvetésben kell biztosítani. 
 

8.§ 
 

Ez a rendelet 2012.január 01-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 9/2004.(V.28.) és a 
13/2005.(IX.25.) rendeletekkel módosított 19/2000.(XII.29.) számú önkormányzati 
rendelet hatályát veszti. 

 
 
 
Rétság, 2012.október 27. 
 
 
 
 

         Mezőfi Zoltán                                           Hutter Jánosné  
           polgármester                                                      jegyző 

 
 
 
 
A rendelet kihirdetve 2012. november 5-én 
 
 
 

Hutter Jánosné 
       jegyző 
 

 
 


