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Maglód Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének

8/1994.(VI.9.)sz. rendelete
a díszpolgári cím, a "Maglódért" Emlékérem, valamint
szakmai elismerő díjak alapításáról és adományozásának rendjéről

ZÁRADÉK
A 12/2010.(V.28.)Kt. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet
hiteléül:

Maglód, 2010. június 1.

Margruber János
jegyző
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Maglód Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének

8/1994.(VI.9.)sz. rendelete
a díszpolgári cím, a "Maglódért" Emlékérem, valamint
szakmai elismerő díjak alapításáról és adományozásának rendjéről
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben
részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa
példaként a jelen és az utókor elé, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6)
bekezdés a) pontjában és 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

MAGLÓD VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet,
"MAGLÓDÉRT" EMLÉKÉRMET,
valamint

SZAKMAI ELISMERŐ DÍJAKAT
alapít, s ezen elismerések adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét a következő rendeletben
szabályozza: 2

A díszpolgári cím
1. §
(1) A Maglód Város Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a
városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést
szerzett, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi
magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. 3
(2) Díszpolgári cím minden páratlan évben egy adományozható. 4
(3) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett és tárgyjuta-lom jár,
amelynek értéke nem lehet kevesebb 150.000,- 5 forintnál. Az emlékplakett anyagára, felirataira
vonatkozó leírást a R. 1. számú melléklete tartalmazza. Az oklevél formája és tartalma a R. 2.
számú mellékletében van megfogalmazva.
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A rendelet címét módosította a 12/2010.(V.28.)Kt. rendelet 1. §‐a. Hatályos: 2010. június 1‐től.
A rendelet Preambulumát módosította a 12/2010.(V.28.)Kt. rendelet 2. §‐a. Hatályos: 2010. június 1‐től.
3
Módosította a 17/2007.(VII.4.)Kt. rendelet 3. §‐a.
4
Módosította a 17/2007.(VII.4.)Kt. rendelet 1. §‐a.
5
Módosította a 16/2003.(IX.1.)Kt. rendelet.
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2. §
(1) A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi
azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik. 6
(2) A város díszpolgára az önkormányzat megbecsülését élvezi és: 7
a) tanácskozási joggal részt vehet a képviselőtestület ülésein;
b) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és a lehetőségek szerint
ezeken megkülönböztetett hely illeti meg;
c) díjtalan utazásra jogosult a helyi közforgalmú közlekedési eszközökön, s ennek költségeit az
önkormányzat viseli;
d) díjtalanul látogathatja az önkormányzat valamennyi közművelődési és oktatási intézményét,
valamint ilyen jellegű rendezvényeit;
e) mentesül - elhalálozása esetén az özvegye - a kivetésre kerülő helyi adó megfizetése alól; 8
f) elhalálozása esetén - családja beleegyezésével - az önkormányzat saját halottjának tekinti, és
ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.
g) az elhunyt díszpolgár arcképét a közeli hozzátartozó hozzájárulásával a városháza
dísztermének a falán kell örök időre elhelyezni.

A "MAGLÓDÉRT" Emlékérem
3. §.
(1) „Maglódért” Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának,
társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a
társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos
munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. 9
(2) A „Maglódért"Emlékéremből évente legfeljebb kettő adományozható. 10
(3) A "Maglódért" Emlékérem mellé díszoklevél és tárgyjutalom jár, amelynek értéke nem lehet
kevesebb 75.000,- forintnál. 11

Szakmai elismerő díjak 12
3/A. §
(1) Sereg Gyula díjat azok a személyek kaphatnak, akik a város oktatási életében kiemelkedő
teljesítményt értek el.
(2) Pápes Tibor díjat azok a személyek kaphatnak, akik egészségügy területén dolgozva
kiemelkedő teljesítményt értek el.
(3) Kertész Károly díjat azok a személyek kaphatnak, akik a város sport életében kiemelkedő
teljesítményt értek el.
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Módosította a 17/2007.(VII.4.)Kt. rendelet 3. §‐a.
Módosította a 17/2007.(VII.4.)Kt. rendelet 3. §‐a.
8
2001. május 24‐i Kt ülésen alkotott rendelet, hatályos: 2001. május 28.
9
Módosította a 17/2007.(VII.4.)Kt. rendelet 3. §‐a.
10
Módosította a 17/2007.(VII.4.)Kt. rendelet 2. §‐a.
11
Módosította a 16/2003.(IX.1.)Kt. rendelet.
12
Az alcímet és a 3/A‐3/B. §‐okat beszúrta a 12/2010.(V.28.)Kt. rendelet 3. §‐a. Hatályos: 2010. június 1‐től.
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(4) Domján Edit díjat azok a személyek kaphatnak, akik a művészet területén kiemelkedő
teljesítményt értek el.
(5) Dóra Tivadar díjat azok a személyek kaphatnak, akik műszaki területen dolgozva kiemelkedő
teljesítményt értek el.
(6) Dobozi István díjat azok a személyek kaphatnak, akik a közigazgatás, közszolgálat területén
dolgozva kiemelkedő teljesítményt értek el.
3/B. §
(1) A 3/A. § (1)-(6) bekezdéseiben részletezett szakmai elismerési díjakból évente legfeljebb 2
(kettő) adományozható.
(2) A szakmai elismerési díj mellé külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.

Az elismerések adományozásának rendje
4. §.
(1) A díszpolgári címet, a "Maglódért" Emlékérmet és a szakmai elismerő díjakat (a továbbiakban
együtt: elismerések) az augusztus 20. alkalmából rendezett városi ünnepségen kell átadni. 13
(2) Az elismerések adományozására a személy megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek
hiteles és részletes indoklásával:
 a polgármester, és
 a képviselő-testület bizottságai
tehetnek javaslatot. 14
(3) Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a képviselőtestület
előkészítő bizottságot jelöl ki, amelynek tagjait a város 15 köztiszteletben álló polgárai, a
különböző egyesületek, érdekközösségek, valamint a lakóhelyi közösségek képviselői közül név szerint kéri fel.
(4) Az előkészítő bizottság a javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki. Egyetértés
hiányában rangsor szerint alternatív javaslatot terjeszt a képviselőtestület elé.
(5) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható.
Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
(6) A képviselőtestület az elismerések odaítéléséről minősített szótöbbséggel dönt.

Az elismerések visszavonása
5. §.
(1) Az elismerés visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik. 16
(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen
eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.
(3) A visszavonás módjára a 4. §-ban foglalt szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
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Módosította 12/2010.(V.28.)Kt. rendelet 4. §‐a. Hatályos: 2010. június 1‐től.
Módosította 12/2010.(V.28.)Kt. rendelet 4. §‐a. Hatályos: 2010. június 1‐től.
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Módosította a 17/2007.(VII.4.)Kt. rendelet 3. §‐a.
16
Módosította 12/2010.(V.28.)Kt. rendelet 5. §‐a. Hatályos: 2010. június 1‐től.
14
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Vegyes rendelkezések
6. §.
(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 a hivatal éves költségvetésében kell biztosítani.
7. §.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Maglód, 1994. május 31.
Bezzegh István s.k.
polgármester

Szuhányi Ferenc s.k.
jegyző

ZÁRADÉK
A 12/2010.(V.28.)Kt. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet
hiteléül:

Maglód, 2010. június 1.
Margruber János
jegyző
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1. számú melléklet
MAGLÓD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
8/1994.(VI.9.)sz. rendeletéhez

Az emlékplakett anyagának, feliratának leírása
Maglód Díszpolgára érem:
"Életfa", bronz + aranyozás
9 cm átmérőjű, kör alakú, 6-7 mm vastag
előoldal felirat: CIVIS MERITUS
hátoldalon: utólagos gravírozással a név +
Maglód Város Díszpolgára 17
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Módosította a 17/2007.(VII.4.)Kt. rendelet 3. §‐a.
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2. számú melléklet
MAGLÓD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
8/1994.(VI.9.)sz. rendeletéhez

Az oklevél formája és tartalma
Maglód díszpolgára OKLEVÉL: A/4-es formátumú, dossziéban elhelyezve, két színben
nyomva.
Az oklevél szövege: Fejrészen: az adományozó neve:
MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18
alatta: a város 19 címere
alatta: az adományozott neve részére
Maglód Város Díszpolgára 20
címet
adományozza
kiemelkedően jelentős munkája elismeréséül
(vagy: egész életműve elismeréséül)
keltezés:
polgármester

Előkészítő Bizottság
elnöke
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Módosította a 17/2007.(VII.4.)Kt. rendelet 3. §‐a.
Módosította a 17/2007.(VII.4.)Kt. rendelet 3. §‐a.
20
Módosította a 17/2007.(VII.4.)Kt. rendelet 3. §‐a.
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