Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének
12/2000./VII.11./ ÖR. számú
rendelete
a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjérıl
Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete – az önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvény 1. § /6/ bekezdése a.) pontjában foglalt jogkörében eljárva – a
díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjérıl az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a
helyi közösség szolgálatában kiemelkedı érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben
részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelıképpen értékelve állíthassa
példaként a jelen és az utókor elé „Hajdúsámson Nagyközség Díszpolgára” címet alapít.
2. §
/1/ „Hajdúsámson Nagyközség Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy
külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedıen jelentıs munkájával vagy egész
életmővével a településen belül, vagy pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan
általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a nagyközség jó hírnevének öregbítéséhez,
továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
/2/ Díszpolgári cím évente egy adományozható.
/3/ A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és aranygyőrő jár. Az
aranygyőrő maximum 15 gramm súlyú Hajdúsámson címerével ellátott pecsétgyőrő.
3. §
/1/ A nagyközség díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntetı címet, valamint
élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.
/2/ A nagyközség díszpolgára:
a.) tanácskozási joggal részt vehet a képviselı-testület ülésein,
b.) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és a lehetıségek
szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,
c.) díjtalanul látogathatja az önkormányzat valamennyi közmővelıdési és mővészeti
intézményét, valamint ilyen jellegő rendezvényeit,
d.) elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának
tekinti, és díszsírhelyet biztosít számára.
A cím adományozásának rendje
4. §
/1/ A díszpolgári címet október 23-a alkalmából rendezett ünnepségen kell átadni.
/2/ Az elismerés odaítélését és átadását megelızı eljárás lefolytatására a képviselı-testület
elıkészítı bizottságot jelöl ki, amelynek tagjait név szerint kéri fel.
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/3/ Az elıkészítı bizottság a javaslatát a közvéleményt is fegyelembe véve alakítja ki. A
bizottság tagjaiból elnököt választ, mőködésének rendjét maga határozza meg. Egyetértés
hiányában rangsor szerint alternatív javaslatot terjeszt a képviselı-testület elé.
/4/ A képviselı-testület az elismerések odaítélésérıl minısített szótöbbséggel dönt.
A cím visszavonása
5. §
/1/ A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné
válik.
/2/ Érdemtelen az elismerése különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerısen
eltiltott. Ebben az elismerést vissza kell vonni.
/3/ A visszavonás módjára a 4. §-ban foglalt szabályokat megfelelıen kell alkalmazni.
Vegyes és záró rendelkezések
6. §
/1/ Az elismerésben részesített személyekrıl a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, és
gondoskodik a 3. § /2/ bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesülésérıl.
7. §
Ez a rendelet 2000. augusztus 1-jén lép hatályba.

Bagolyné Szőcs Mariann
Jegyzı

Hamza Gábor
polgármester

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének
8/2009. (III. 26.)
rendelete
a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 12/2000. (VII. 11.)
rendelet módosításáról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a díszpolgári cím alapításáról és
adományozásának rendjérıl szóló 12/2000. (VII. 11.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 4. §-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„4. § (1) A díszpolgári cím átadása a Város Napja alkalmából rendezett ünnepségen, vagy
indokolt esetben a képviselı-testület egyedi döntése alapján a település életében nagy
jelentıséggel bíró más ünnepség alkalmával történhet.
(2) A Képviselı-testület az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottságot bízza meg a jelölt
személyének kiválasztásával, véleményezésével, és javaslattételi jogkörrel.
(3) Az Oktatási, Mővelıdési és Sport Bizottság javaslata kialakításánál köteles figyelembe
venni a közvéleményt.
(4) A képviselı-testület a díszpolgári cím odaítélésérıl minısített szótöbbséggel dönt.”
2. §
E rendelet 2009. március 26. napján lép hatályba.

Hajdúsámson, 2009. március 26.

Kanyóné Papp Klára
jegyzı

E rendeletet a mai napon kihirdettem:
Hajdúsámson, 2009. március 26.

Kanyóné Papp Klára
jegyzı

Andó Lászlóné
polgármester

