
LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

16/2004. (IV.29.)  számú rendelete 

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI ELISMERŐ DÍJ, VALAMINT A DÍSZPOLGÁRI
CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL.

Létavértes Város Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény 1. §. (6) bekezdésének a.)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

A DÍJ ÉS A CÍM CÉLJA

1. §.

Az  önkormányzat  az  elismerő  díj,  a  kitüntetések  adományozásával  kívánja  méltó  módon
kifejezésre juttatni  elismerését,  nagyrabecsülését  és  köszönetét  mindazoknak  akik a helyi
közügyek valamely területén kimagasló teljesítményt  nyújtottak,  illetve a város érdekében
huzamosabb időn át kiemelkedően munkálkodtak, tevékenységükkel hozzájárultak Létavértes
anyagi,  szellemi  értékei  gyarapodásához,  hagyományai  megőrzéséhez.  Érdemeiket  a
Képviselőtestület az utókor számára megörökíti és a jövő nemzedékek elé példaképül állítja. 

A „LÉTAVÉRTES VÁROS DÍSZPOLGÁRA” CÍM

2. §.

(1) A  díszpolgári  cím  annak  a  természetes  személynek  adományozható,  aki  a
tudományban, a társadalmi, gazdasági, vagy kulturális életben hosszabb életszakaszon
át  kiemelkedően  tevékenykedve  maradandót  alkotott,  amellyel  öregbítette  a  város
hírnevét. 

(2) Létavértes város díszpolgára cím  posthumus címként is adományozható. 

A „LÉTAVÉRTES VÁROSÉRT „ DÍJ

3. §.

Létavértes Városért  díj azoknak a személyeknek és közösségeknek adományozható, akik a
város  közéletében  hosszabb időn át  kiemelkedő  munkát  végeztek,  vagy valamely jelentős
szellemi alkotással járultak hozzá a város fejlődéséhez.

EGYÉB ELISMERÉSEK

4. §.

(1) A  város  hírnevét  öregbítő  cselekedetekért  önkormányzati  plakett,  oklevél,  illetve
tárgyjutalom adható. 

(2) Létavértes Báros Képviselőtestülete elismerő oklevéllel fejezi ki köszönetét és háláját
a  város  fejlődéséért,  hírnevének  öregbítéséért,  az  elmúlt  évtizedekben  sikeresen
munkálkodóknak. 
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AZ ADOMÁNYOZÁS RENDJE

5. §.

(1) A  „Létavértes  Városért”  díj  és  a  „Létavértes  díszpolgára”  cím  adományozására
indokolt javaslatot a polgármesternek címezve bárki tehet. 

(2) A polgármester a javaslatot az erre a célra alakított ideiglenes bizottság elé terjeszti. A
bizottság javaslatát az érintett terület szakmai közvéleményét figyelembe véve alakítja
ki. 

(3) A bizottsági javaslat alapján a díszpolgári  cím és a városért  díj adományozásáról a
Képviselőtestület dönt. 

(4) Az adományozott díjat és címet ünnepélyes keretek között kell átadni. 

JOGOSULTSÁGOK

6. §.

(1) A  díszpolgárok  és  a  kitüntettek  díjban  részesítettek  az  önkormányzat  különös
tiszteletét és megbecsülését élvezik. 

(2) A díszpolgár 
- az önkormányzat által rendezett ünnepségekre meghívót kap, 
- a Képviselőtestület üléseire meghívást kap és azon tanácskozási joggal vehet

részt, 
- felkérhető a várost képviselő delegáció résztvevőjéül, 
- díjtalanul látogathatja  az  önkormányzat   művészeti,  közművelődési  és  sport

létesítményeit, rendezvényeit, 
- elhalálozásakor (hozzátartozói kívánságára) ingyenes sírhely illeti meg. 

(3) A díszpolgári cím és a városért díj birtokosai bejegyzendők a díszpolgári névkönyvbe,
illetve  a kitüntettek albumába,  melyben  fényképük is  elhelyezhető.  A bejegyzést  a
polgármester és a jegyző írja alá. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §.

(1) A díszpolgári cím, illetve városért díj határozattal visszavonható attól, akit szándékos
bűncselekmény miatt  jogerősen elítéltek,  illetve aki közösségellenes magatartásával
érdemtelenné válik a cím, illetve a díj viselésére. 

(2) Visszavonás esetén a bejegyzést a névkönyvből, illetve az albumból törölni kell. 
(3) Az érintettet a Képviselőtestület határozatával a jegyző értesíti. 

8. §.

E rendelet 2004. május 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát   15/1996. (VII.30) Ör.
számú, valamint a 16/1996. (VII.29.) Ör. számú  rendelet 
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„E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között

társulás  létesítéséről  szóló,  Brüsszelben,  1991.  december  16-án  aláírt  Európai

Megállapodás  tárgykörében,  a  megállapodást  kihirdető  1994.  évi  I.  törvény  3.  §-ával

összhangban az Európai Közösségeknek jogszabályaival összeegyeztethető  szabályozást

tartalmaz.” 

Létavértes, 2004-04-26

Kiss Tiborné sk. Menyhárt Károly 
                        polgármester     jegyző 
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