IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
7/1997. (VIII. 06.) ktr. számú és a módosításáról szóló
6/2002. (VIII. 27.) kt. számú rendelete
Díszpolgári cím, valamint „IZSÁKÉRT” emlékérem alapításáról és adományozásáról
(Egységes szerkezetbe foglalva)

Izsák Város Képviselőtestülete azon céltól vezérelve, hogy a közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket
és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve példaként állíthassa a jelen és az utókor elé,
IZSÁK DÍSZPOLGÁRA
címet alapít, valamint a város fejlesztésében, politikai, gazdasági és kulturális életében kiemelkedő és eredményes munkát végző személyek és vállalkozások részére
IZSÁKÉRT
emlékérmet alapít és ezen elismerések adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét az
1990. évi LXV. tv. 16.§. /1/ bekezdése alapján a következő rendeletben szabályozza:

1.§.
/1/

IZSÁK 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 megőrzéséhez és
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként is köztiszteletben áll.

/2/1
/3/

A díszpolgári címmel díszoklevél és emlékplakett jár. A díszoklevél és emlékplakett
formájára és tartalmára vonatkozó előírásokat e rendelet melléklete tartalmazza.
2.§.

/1/

IZSÁK DÍSZPOLGÁRA az adományozástól kezdődően viselheti a kitüntető címet,
valamint élvezheti azokat a kiváltságokat, melyek e rendelet szerint megilletik.

/2/

A díszpolgár

1

a.)

tanácskozási joggal részt vehet a képviselőtestület és a bizottságok ülésein,

b.)

hivatalos az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre,

A 6/2002. (VIII. 27.) kt. sz rendelettel hatályát vesztette, 2002.augusztus 27-től.

c.)

díjtalanul látogathatja az önkormányzat valamennyi közművelődési intézményét
és azok rendezvényeit,

d.)

ingyenes előfizetésre jogosult az önkormányzat újságjára, valamint mentes a helyi televízió előfizetési díja alól,

e.)

elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának tekinti és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.
3.§.

Díszpolgári cím postumus kitüntetésként is adományozható, ilyen esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

4.§.
/1/

IZSÁKÉRT emlékérem adományozható annak a személynek vagy jogi személy vállalkozásnak, aki a város fejlesztésében, a város politikai, gazdasági és kulturális életében,
a városi egészségügy, oktatás, nevelés és közművelődés területén, a településfejlesztésben, vagy a város szépítésében eredményes és maradandó munkát végzett.

/2/

IZSÁKÉRT emlékérem évente 10 db adományozható.

/3/

Az alapítás évében Izsák városavató ünnepsége alkalmából 50 emlékérem adományozható.

/4/

Az emlékérem formájára és tartalmára vonatkozó előírásokat e rendelet melléklete tartalmazza.

/5/

Az emlékéremmel együtt tárgyjutalom is adható.
5.§.

/1/

A díszpolgári kitüntető címet és az IZSÁKÉRT emlékérmet a Sárfehér napi rendezvényeken kell átadni.

/2/

Amennyiben az adott évben az Izsáki Sárfehér Napok nem kerül megrendezésére, úgy
a kitüntetéseket az augusztus 20-ai ünnepségeken kell átadni.
6.§.

/1/

Az elismerések odaítélését megelőző eljárás lefolytatására a képviselőtestület előkészítő bizottságot jelöl ki, melynek tagjait a képviselők, a helyi pártok, egyesületek, valamint érdekképviseletek képviselői közül név szerint kéri fel.

/2/

Az előkészítő bizottság javaslatait, a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki. Az
előkészítő bizottság egyetértés hiányában rangsor szerinti alternatív javaslatot terjeszt
a képviselőtestület elé.

/3/

A képviselőtestület az elismerések odaítéléséről minősített többséggel dönt.

7.§.
/1/

A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.

/2/

Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság valamilyen bűncselekmény miatt jogerősen elítél.

/3/

A visszavonás módjára az adományozás odaítélésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
8.§.

/1/

Az elismerésben részesített személyekről, vagy szervezetekről a polgármesteri hivatal
külön-külön nyilvántartást vezet és gondoskodik arról, hogy az elismerésben részesítetteket megillető juttatások maradéktalanul biztosítva legyenek.

/2/

Az elismerések költségeinek fedezetét a hivatal éves költségvetésében kell biztosítani.
9.§.

Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba egyidejűleg a 7/1993. (VI. 30.) ktr. hatályát
veszti.

I z s á k, 1997. augusztus 5.

K. Szabó József
polgármester

Dr. Hauzmann János
jegyző

1. számú melléklet
IZSÁK DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím emlékplakettjének és emléklapjának, valamint
az IZSÁKÉRT kitüntetés emlékplakettjének leírása

1. Díszpolgári cím emlékplakettje
Bronzból készül, kör alakú, 8 cm átmérőjű plakett, melynek egyik felén a város címere, a
díszpolgár neve és az adományozás éve felirat van a körív formáját követve, a plakett hátlapján pedig a kiadás sorszáma szerepel.
Az emlékplakett velúr külsejű, selyemszövet borítású díszdobozban kerül átadásra.
2. Díszpolgári cím emléklapja
Az emléklap könyv alakú, A/5 méretű, fényezett keménypapír íven, összehajtott formában kerül kiadásra, melyet kívülről zöld velúr borításba kell tenni.
Az emléklap első, külső oldalán papirusztekercs formátumú rajzon – melyen alul függőpecsét van – IZSÁK DÍSZPOLGÁRA cím kerül felírásra.
A lap bal belső oldalán a város látképéből a városháza raszteres formátumú rajza látható.
Az ív jobb belső oldalán a következő felirat szerepel: „Izsák Város Képviselő-testülete
határozata a díszpolgári cím odaítéléséről” a dátummal, a polgármester és a jegyző aláírásával, valamint a város pecsétjével.
Az ív külső, hátsó oldalán a díszpolgári címről szóló rendelet kivonatos szövege szerepel
a díszpolgár jogaival.
Az ív hátsó borítóján belülről süllyesztve az emlékplakett helyezendő el.
Az emléklap azon célból, hogy kifüggeszthető formában is megörökítse a díszpolgár érdemeit, A/3 méretben is elkészítendő úgy, hogy az tartalmazza a városháza látképét, a
díszpolgár feliratot és az adományozásról szóló képviselőtestületi döntést.
3. IZSÁKÉRT emlékérem
Bronzból készült, kör alakú, 8 cm átmérőjű plakett, melynek első oldalán a város címere,
IZSÁKÉRT felirat és az adományozás éve felirat látható.

