Újszász Város Önkormányzatának
8/2012. (III.07.) rendelete
Újszász Város Kitüntető Címeinek adományozásáról

Újszász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1.§ (6) bekezdésének a) pontjában, 16.§ (1) bekezdésében, valamint
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló
2011. évi CCII. törvény 22.§ (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja.
1. Önkormányzat által alapított kitüntető címek
1.§ (1) Újszász Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az e rendeletben
szabályozott díjak, kitüntető címek, emlékérmek (a továbbiakban együtt: kitüntető
címek) alapításával és adományozásával kívánja kifejezni tiszteletét és megbecsülését
mindazon személyek és közösségek iránt, akik életművükkel, munkájukkal, a város
közéletében való közreműködésükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottat, maradandót
alkottak, vagy más, a köz érdekében végzett tevékenységükkel segítették Újszász
szellemi és anyagi gyarapodását.
(2) A rendelet hatálya lakóhelytől, kortól, munkahelytől, felekezeti és nemzetiségi
hovatartozástól, valamint állampolgárságtól függetlenül kiterjed mindazon természetes
és jogi személyekre, akik illetőleg amelyek e rendelet céljául szolgáló elveknek
megfelelnek.
2.§ (1) Az Önkormányzat „Újszász Város Díszpolgára”cím, „Pro Urbe Újszász” emlékérem,
„Újszász Város Szakmai Díj”, „Újszász Város Gazdasági Díj”, „Újszász Város Sport
Díj” és „Újszász Város Kulturális Díj” elnevezésű díjakat alapít.
(2) A kitüntető címek posztumuszként is adományozhatók.
2. „Újszász Város Díszpolgára” cím

3.§ (1) Az „Újszász Város Díszpolgára” cím az Önkormányzat által alapított legrangosabb
elismerés.
(2) A cím olyan személynek adományozható, aki a helyi társadalmi életben a város és
lakossága javára eredményes és sikeres tevékenységet folytatott, ezzel elnyerve a
város lakosságának tiszteletét és megbecsülését.
(3) Évenként legfeljebb egy cím adományozható. Egy személy a címet csak egyszer
kaphatja meg.
4.§ (1) A díszpolgári címmel kitüntetett személy részére oklevél, valamint tárgyi plakett kerül
átadásra.
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(2) Az oklevél 29,7x42 cm méretű, törtfehér színű papírból készült, lent középen Újszász
Város Címere helyezkedik el, szöveges részét motívumok fogják körbe. A diploma
díszhengerben kerül átadásra. A diploma tartalmazza az adományozó megjelölését, a
kitüntetett nevét, és „Újszász Város Önkormányzata díszpolgárrá fogadja”
szövegrészt, az átadás dátumát, valamint a polgármester aláírását és
bélyegzőlenyomatát.
(3) Újszász Város Díszpolgára az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre
meghívót kap, a várost képviselő delegáció résztvevőjéül felkérhető, a testület ülésire
tanácskozási joggal meghívható, díjtalanul látogathatja az önkormányzat művészeti,
közművelődési, sport létesítményeit, rendezvényeit.

3. „Pro Urbe Újszász” emlékérem

5.§ (1) Az emlékérem olyan személynek vagy közösségnek adományozható, aki, illetőleg
amely
- a város fejlesztésében,
- a város politikai, és kulturális életében,
- a tudomány, a művészetek és az irodalom,
- a városi egészségügy, oktatás, nevelés, közművelődés terén kiemelkedően
eredményes és maradandó munkát végzett.
(2) Évenként legfeljebb két emlékérem adományozható. Egy személy vagy közösség a
címet csak egyszer kaphatja meg.
6.§ (1) Az emlékéremmel kitüntetett személy részére Emléklap, valamint tárgyi plakett kerül
átadásra.
(2) Az Emléklap két oldalon 21x29,7 cm méretű, törtfehér színű papírból díszmappában
kerül átadásra, jobb oldalon fent középen Újszász Város Címere helyezkedik el,
szöveges részét motívumok fogják körbe. Az emléklap tartalmazza az adományozó
megjelölését, a kitüntetett nevét, „Településünk fejlődéséért éveken keresztül végzett
áldozatkész munkájának elismeréséül” szövegrészt, az átadás dátumát és a
polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát. Bal oldalon az emlékérem Certificatioja található.
4. „Újszász Város Szakmai Díj”
7.§ (1) A szakmai díj olyan személynek vagy közösségnek adományozható, aki, illetőleg
amely a városban
- oktatási,
- szociális,
- egészségügyi területen és
- államigazgatásban
kimagasló szakmai teljesítményt nyújtanak, nyújtottak, munkájuk elismeréseként.
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(2) Évenként legfeljebb három díj adományozható.
közösség 10 éven belül a díjra nem terjeszthető elő.

A díjat elnyerő személy vagy

8.§ (1) A szakmai díjjal kitüntetett személy részére Emléklap, valamint tárgyi plakett kerül
átadásra.
(2) Az Emléklap két oldalon 21x29,7 cm méretű, törtfehér színű papírból díszmappában
kerül átadásra, jobb oldalon fent középen Újszász Város Címere helyezkedik el,
szöveges részét motívumok fogják körbe. Az emléklap tartalmazza az adományozó
megjelölését, a kitüntetett nevét, „A … területén elért kimagasló szakmai teljesítmény
nyújtó munkájának elismeréséül” szövegrészt, az átadás dátumát és a polgármester
aláírását és bélyegzőlenyomatát. Bal oldalon Újszász Város címere található.

5. „Újszász Város Sport Díj”

9.§ (1) A sport díj olyan személynek vagy közösségnek adományozható, aki, illetőleg amely a
városban kiemelkedő sportteljesítmény nyújtott. A díj olyan nem újszászi vagy
újszászi származású személynek is adható, aki a város sportéletéért kiemelkedő
tevékenységet végzett.
(2) Évenként legfeljebb egy díj adományozható. Egy személy vagy közösség a címet csak
egyszer kaphatja meg.
10.§ (1) A sport díjjal kitüntetett személy részére Emléklap, valamint tárgyi plakett kerül
átadásra.
(2) Az Emléklap két oldalon 21x29,7 cm méretű, törtfehér színű papírból díszmappában
kerül átadásra, jobb oldalon fent középen Újszász Város Címere helyezkedik el,
szöveges részét motívumok fogják körbe. Az emléklap tartalmazza az adományozó
megjelölését, a kitüntetett nevét, „Városunkban kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó
munkájának, illetve a város sportéletéért végzett kimagasló tevékenységének
elismeréséül” szövegrészt, az átadás dátumát és a polgármester aláírását és
bélyegzőlenyomatát. Bal oldalon Újszász Város címere található.

6. „Újszász Város Gazdasági Díj”

11.§ (1) A gazdasági díj olyan vállalkozóknak, egyéni cégeknek, gazdasági társaságoknak
adományozható, akik, illetőleg amelyek a városban kiemelkedően eredményes
gazdasági tevékenységet nyújtanak. A pályázat elbírálása során az az egyéni cég,
vállalkozó, gazdasági társaság előnyt élvez, amely gazdasági tevékenysége során a
város és lakossága javára eredményes és sikeres tevékenységet folytatott.
(2) Évenként legfeljebb egy díj adományozható. Egy vállalkozó, egyéni cég, gazdasági
társaság a címet csak egyszer kaphatja meg.
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12.§ (1) A gazdasági díjjal kitüntetett személy részére Emléklap, valamint tárgyi plakett kerül
átadásra.
(2) Az Emléklap két oldalon 21x29,7 cm méretű, törtfehér színű papírból díszmappában
kerül átadásra, jobb oldalon fent középen Újszász Város Címere helyezkedik el,
szöveges részét motívumok fogják körbe. Az emléklap tartalmazza az adományozó
megjelölését, a kitüntetett nevét, „Településünk és a lakosság javára kiemelkedően
eredményes és sikeres gazdasági tevékenységének elismeréséül” szövegrészt, az
átadás dátumát és a polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát. Bal oldalon Újszász
Város címere található.
7. „Újszász Város Kulturális Díj”
13.§ (1) A Képviselő-testület „Újszász Város Kulturális Díj” alapítását határozza el azon
természetes személyek, közösségek, együttesek számára aki, vagy amely kiemelkedő
tevékenységével Újszász kulturális életét gazdagította, Újszász lakóinak művelődését
szolgálta.
(2) Évenként legfeljebb egy díj adományozható. Egy természetes személy, közösség,
vagy együttes a címet csak egyszer kaphatja meg.
14.§ (1) A kulturális díjjal kitüntetett személy részére Emléklap, valamint tárgyi plakett kerül
átadásra.
(2) Az Emléklap két oldalon 21x29,7 cm méretű, törtfehér színű papírból díszmappában
kerül átadásra, jobb oldalon fent középen Újszász Város Címere helyezkedik el,
szöveges részét motívumok fogják körbe. Az emléklap tartalmazza az adományozó
megjelölését, a kitüntetett nevét, „Településünk kulturális életében tett kiemelkedő
tevékenysége elismeréséül” szövegrészt, az átadás dátumát és a polgármester aláírását
és bélyegzőlenyomatát. Bal oldalon Újszász Város címere található.
8. A kitüntető címek adományozásának rendje
15.§ (1) Újszász Város kitüntető címeinek adományozásáról szóló felhívást minden évben az
Újszászi Híradó januári, februári, márciusi és áprilisi lapszámában – 2012. évben
márciusi és áprilisi lapszámában –, és Újszász Város Önkormányzat honlapján kell
meghirdetni.
(2) Javaslattétellel kezdeményezheti a kitüntetések adományozását minden természetes és
jogi személy.
(3) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy, illetve
közösség nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését.
(4) A javaslatokat az adományozás évének május 15. napjáig írásban kell eljuttatni a
polgármesterhez.
(5) A javaslatok bírálatára, valamint a jóváhagyásra történő előterjesztés előkészítésére a
polgármester a képviselő-testület állandó bizottságainak elnökeiből álló Ad-hoc
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Bizottságot hoz létre. Az Ad-hoc Bizottság elnöke az Oktatási, Sport és Kulturális
Bizottság Elnöke.
(6) Az Ad-hoc Bizottság a tárgyév június 15. napjáig végzi el a beérkezett javaslatok
bírálatát és terjeszti azokat együtt döntéshozatalra a képviselő-testület júniusi ülése
elé.
(7) A kitüntetettek nevét és az odaítélését indokolását közhírelni kell.
16.§ (1) „Újszász Város Szakmai Díj” adományozásának esetében a Polgármesteri Hivatalnál
az ott működő érdekképviseleti szerv jelölése alapján a köztisztviselők
vonatkozásában a jegyző, a közalkalmazottak vonatkozásában továbbá a vállalkozói
jogviszonyban illetve Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók esetében az
intézményvezetők javaslata alapján a Polgármester tesz előterjesztést. Az
intézményvezetők javaslatuk megtételéhez kötelesek kikérni a kollektíva véleményét
is. A nem önkormányzati foglalkoztatásban álló alkalmazottak esetében minden
természetes és jogi személy tehet javaslatot, mely alapján a Polgármester tesz
előterjesztést. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy
nevét, címét, valamint a szakmai tevékenység ismertetését, amely területen az
előterjesztett személy olyan teljesítményt nyújtott, hogy méltónak találták a díj
elismerésére.
(2) A szakmai díj adományozása további rendelkezései tekintetében az előző bekezdés
rendelkezéseit kell alkalmazni.
17.§ (1) A kitüntető címek minden évben egy alkalommal, Újszász Város Napja
rendezvénysorozat keretében kerülnek átadásra. Az elismeréseket a Polgármester adja
át ünnepélyes keretek között.
9. Záró rendelkezések
18.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit már a 2012. évi kitüntető
címek adományozásakor is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Újszász Város Önkormányzatának Újszász
Város Kitüntető címeinek adományozásáról szóló 5/2004. (II.11.) rendelete, és az azt
módosító 29/2004. (IX.03.) és 23/2004. (VI.23.) rendeletei hatályukat vesztik.

Újszász, 2012. március 06.

/: Molnár Péter :/
polgármester

/: Boros Péterné :/
jegyző

