EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
25/2008. (IX.11.) SZÁMÚ
RENDELET
„EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél, Emlékplakett
„PRO URBE EDELÉNY” Emlékplakett és
„EDELÉNYÉRT” Díszoklevél
adományozásáról
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.)
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §-ában foglaltak alapján Edelény
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél,
Emlékplakett „PRO URBE EDELÉNY” Emlékplakett és „EDELÉNYÉRT” Díszoklevél
adományozásáról szóló következő rendeletet alkotja.
1. §
Edelény Város Önkormányzata a város arculatának alakításában, fejlesztésében, a közéleti
tudományos, művészeti, közoktatási és közművelődési, testnevelési és sportmozgalomban,
valamint az egészségügyi, szociális ellátásban kimagasló érdemeket szerző elismerésére az
alábbi díjakat alapítja:
„EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél, Emlékplakett
„PRO URBE EDELÉNY” Emlékplakett és
„EDELÉNYÉRT” Díszoklevél
2. §
A kitüntető díjak adományozásának feltételei:
(1)

„EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél, Emlékplakett azoknak a magyar és
külföldi állampolgároknak adható, akik
-

(2)

a város arculatának alakításában, a város fejlesztésében kiemelkedő tevékenységet
folytattak,
a város közművelődési, irodalmi, művészeti életében jelentős szerepet töltöttek be
magas színvonalú tevékenységükkel,
elméleti és gyakorlati munkájukkal a város nevelési-oktatási fejlesztéséhez
hozzájárultak,
a város testnevelési és sportmozgalmában élen jártak,
más városokkal vagy külfölddel a kapcsolatok kiépítését és formálását
elősegítették,
életművével, tevékenységével Edelény városnak hírnevet szerzett.

„PRO URBE EDELÉNY” Emlékplakett azoknak a személyeknek és közösségeknek
adományozható, akik az l. §-ban megfogalmazott, valamint a 2. § (1) bekezdésében
részletezett területek bármelyikén magas-szintű, áldozatos munkát végeztek. A díj
több, de legalább 5 éven át végzett tevékenység elismeréseként adható, továbbá
amennyiben nagy értéket (legalább 1.000.000,-Ft összegűt) adományoz a város
részére.
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(3)

„EDELÉNYÉRT” Díszoklevél azoknak adományozható, akik
-

(4)

a város közművelődési, irodalmi, művészeti, sport életében jelentős eredményeket
értek el,
pedagógusokként tanítványaikat megyei és országos tanulmányi versenyeken
kimagasló teljesítményhez segítették
középiskolai, egyetemi hallgatóként jelentős tudományos, művészeti és sport
teljesítményükkel a város hírnevét öregbítették,
a város gazdasági életében, városfejlesztésben, munkahelyteremtésben Edelény
városnak jelentős segítséget nyújtottak,
a város nemzetközi vagy hazai elismertségéhez, külső kapcsolatainak
fejlesztéséhez jelentős mértékben hozzájárultak.

„EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél, Emlékplakett, „PRO URBE EDELÉNY”
Emlékplakett, adományozásával elhunyt személy is megtisztelhető.
Elhunyt személy részére csak kitüntető cím adományozható.

(5)

A javaslattevő az általa javasolt személyt több kitüntető címre is javasolhatja.
3. §

(1)

A kitüntető díjakat
adományozza.

(2)

A díjak adományozására javaslatot tehetnek:
-

Edelény

Város

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

a képviselő-testület bármely tagja és bizottsága,
a polgármester
a város jegyzője,
város intézményei nevében az intézmények vezetői,
érdekképviseleti szervek, szakmai szövetségek,
politikai pártok, egyesületek, egyházak
civil szervezetek (cégbíróságon bejegyzettek)

(3)

A kitüntetésre javaslatokat – részletesen indokolva – csak írásban lehet megtenni. A
javaslattétel határideje tárgyév augusztus 30. napja.
A beérkezett javaslatokat a polgármester az előkészítő munkacsoport tagjainak
továbbítja.

(4)

Az előkészítő munkacsoport vezetője a polgármester, tagjai az alpolgármester(ek) és
az állandó bizottságok elnökei, frakcióvezető(k).

(5)

A beérkezett javaslatokat a kuratórium törvényességi és tartalmi szempontból
véleményezi és a kialakított véleményt (javaslatot) a polgármester a képviselő-testület
elé terjeszti.
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3/A. §

1

Képviselő-testület minden évben határozattal dönt arról, hogy az adott évben adományoz-e
kitüntető címet.
4. §
(1)

Az „EDELÉNY
DÍSZPOLGÁRA” Oklevélből, Emlékplakettből évente egy, a
„PRO URBE EDELÉNY” Emlékplakettből évente kettő, az „EDELÉNYÉRT”
Díszoklevélből évente három adományozható.

(2)

Az önkormányzat képviselő-testülete a kitüntető díjakat minden év október 23-a
alkalmával adja át.

(3)

Egy naptári éven belül egy személy csak egy kitüntető címben részesülhet.
5. §

(1)

„EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA”:
A vertérem előlapján az edelényi Coburg kastély, hátoldalán a szöveges rész
helyezkedik el. A hátoldalon a „EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” szöveg koncentrikusan
közrefogja a város címerének rajzolatát. A felirat antikva betűtípussal készült. A
hátoldal üresen maradó részébe kerül bevésésre annak a neve, aki az érmet kapja.
A vertérem anyaga ezüst. Mérete: 42 mm átmérőjű díszdobozban elhelyezve.

(2)

”PRO URBE EDELÉNY”:
A vertérem előlapján az edelényi Coburg kastély, hátoldalán a szöveges rész
helyezkedik el. A hátoldalon a „PRO URBE EDELÉNY” szöveg koncentrikusan
közrefogja a város címerének rajzolatát. A felirat antikva betűtípussal készült. A
hátoldal üresen maradó részébe kerül bevésésre annak a neve, aki az érmet kapja.
A vertérem anyaga ezüst. Mérete: 42 mm átmérőjű díszdobozban elhelyezve.
6. §

(1)

Az „EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevéllel, Emlékplakettel nettó 150.000,-Ft, vagy
ilyen értékű tárgyjutalom jár.

(2)

A „PRO URBE EDELÉNY” Emlékplakettel együtt természetes személynek nettó
100.000.-Ft, közösségeknek nettó 150.000.-Ft pénzjutalom vagy ilyen értékű
tárgyjutalom jár.

(3)

Az „EDELÉNYÉRT” Díszoklevéllel 40.000.-Ft értékű tárgyjutalom jár.

7. §
(1)

1

A kitüntető díjat vissza lehet vonni attól, aki arra érdemtelenné válik.

Módosított paragrafus a 12/2015.(VII.14.) önkormányzati rendelet 1.§ -a alapján, hatályos 2015. július 14.
napján 16 óra 15 perctől.
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(2)

Az érdemtelenné válás tényét a képviselő-testület állapítja meg.
8. §

A kitüntetettekről Edelény Város Polgármesteri Hivatala nyilvántartást vezet.
9. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 25/2005. (IV.28) számú a
21/2003. (IV.22.) számú, a 15/2002.(VI.21.) számú, a 39/2000. (XII.14.) számú, a 15/1998.
(VI.10.) számú, 22/1997. (IX.30.) számú és a 15/1997. (VI.12.) számú a „PRO URBE
EDELÉNY” Emlékplakett és „EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél adományozásáról szóló
rendeletek hatályukat vesztik.

Jegyző távollétében:

Méhész Katalin s.k.
aljegyző

Molnár Oszkár s.k.
polgármester

Záradék:
A 5/2013.(II.13.) módosító önkormányzati rendelet 2013. február 13.-án kihirdetésre került. A
rendelet hatályba lépésének napja: 2013. február 15.
A 12/2015.(VII.14.) módosító önkormányzati rendelet 2015. július 14.-én 16 óra 10 perckor
kihirdetésre került. A rendelet hatályba lépésének napja: 2015. július 14. 16 óra 15 perc.
Edelény, 2015. július 14.
Vártás József
jegyző

