Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete
"Ócsa Város Díszpolgára" cím alapításáról és adományozásának rendjéről
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés i) pontjában, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. A díszpolgári cím alapítása
1.§
Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - attól a céltól vezérelve, hogy az
Önkormányzat a kiemelkedő érdemeket szerzett polgárok megbecsülését kifejezze, személyüket
és munkásságukat példaképül állíthassa a jelen- és utókor elé - "Ócsa Város Díszpolgára"
elnevezéssel kitüntető címet alapít és ezen elismerések adományozásának rendjét és eljárási
feltételeit e rendeletben foglaltak szerint határozza meg.
2. A díszpolgári cím adományozása
2.§
"Ócsa Város Díszpolgára" cím (a továbbiakban: díszpolgári cím) annak a Magyarországon vagy
külföldön élő személynek adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával,
teljesítményével vagy egész életművével a városon belül vagy országosan, illetve nemzetközi
viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult Ócsa Város fejlődéséhez, jó
hírnevének, tekintélyének növeléséhez, valamint személye és cselekedete példamutató, emberi
magatartása miatt köztiszteletben áll.
3.§
Díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy tevékenysége és emléke is megörökíthető.
4.§
Díszpolgári cím nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület), a
Képviselő-testület valamely Bizottságának, vagy helyi nemzetiségi önkormányzat Képviselőtestületének tagja.
5.§
A Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Ügyrendi Bizottság) minden évben
megvizsgálja az írásban benyújtott, indokolással ellátott javaslatokat. A díszpolgári cím
adományozására évente kerülhet sor.

3. A díszpolgári cím adományozásának rendje
6. §
(1) A díszpolgári cím adományozását tárgyévet megelőző év november 30. napjáig Ócsa Város
Jegyzőjéhez írásban benyújtott, indokolással ellátott javaslattal, e rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott formában és tartalmi elemekkel kezdeményezheti
a) a polgármester,
b) a Képviselő-testület bizottsága,
c) a Képviselő-testület tagja,
d) bejegyzett társadalmi szervezet,
e) a városban működő bejegyzett politikai párt.
(2) A határidő lejárta után beérkezett javaslatot nem lehet figyelembe venni.
(3) A beérkezett javaslatokat az Ügyrendi Bizottság megvizsgálja és megállapítja, hogy a jelölés
módja és tartalma, a jelölt személye és tevékenysége megfelel-e e rendelet feltételeinek.
(4) A díszpolgári címre az Ügyrendi Bizottság által összeállított javaslatokat a polgármester
terjeszti a Képviselő-testület elé.
7.§
A tárgyévet megelőző év december 31. napjáig a Képviselő-testület zárt ülésen minősített
többséggel dönt arról, hogy
a) az Ügyrendi Bizottság által összeállított javaslatok közül mely személynek/személyeknek
adományoz díszpolgári címet, vagy
b) adott évben díszpolgári címet nem adományoz, amennyiben a javaslatok között nincs olyan
személy, aki a díszpolgári címre érdemes lenne.
8.§
(1) A díszpolgári cím átadására minden alkalommal a Magyar Kultúra Napi Rendezvény
keretében ünnepélyes keretek között kerül sor.
(2) "Ócsa Város Díszpolgára" cím posztumusz adományozásakor a kitüntetést az elhunyt személy
hozzátartozója részére kell átadni.
9.§
"Ócsa Város Díszpolgára" az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet és élvezi azokat
a kiváltságokat, amelyek a díszpolgárt megilletik az alábbiak szerint:
a) tanácskozási joggal vehet részt a Képviselő-testület nyílt ülésein,
b) az Önkormányzat által rendezett valamennyi ünnepségre külön meghívót kap és ezeken
megkülönböztetett hely illeti meg,
c) résztvevője lehet a Várost képviselő delegációnak,
d) díjtalanul látogathatja az önkormányzat kulturális és közművelődési intézményeit,
rendezvényeit,
e) jogosult az Önkormányzat kiadványainak egy-egy tiszteletpéldányára.
10. §
(1) "Ócsa Város Díszpolgára" címmel jár a külön erre a célra készített polgármester által aláírt
díszoklevél.
(2) A díszoklevélhez dísztárgy is adható.

4. Vegyes rendelkezések
11.§
(1) A díszpolgári cím adományozásával járó költségek fedezetét Ócsa Város Önkormányzatának a
tárgyévi költségvetésében kell biztosítania.
(2) A díszpolgári cím adományozásával, visszavonásával kapcsolatos előkészítő, nyilvántartó,
pénzügyi és közzétételi feladatokat a jegyző látja el.
(3) A díszpolgári cím posztumusz adományozására és nyilvántartásának szabályaira e rendelet
díszpolgári címre vonatkozó rendelkezései az irányadók.
12.§
(1) A díszpolgári cím adományozásáról szóló határozat, valamint a díszoklevél egy példányát az
Ócsai Polgármesteri Hivatal Irattára őrzi.
(2) A díszpolgári cím adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet.
13. §
Ócsa Város Díszpolgára a díszpolgári címéről - indokolási kötelezettség nélkül - bármikor
lemondhat.
14. §
(1) A díszpolgári címet e rendelet 6. § (1) bekezdésben megjelöltek valamelyikének részéről
kezdeményezett írásos, indokolt javaslatára a Képviselő-testület zárt ülésen, minősített többséggel
visszavonja attól, aki a kitüntető címmel járó tiszteletre és megbecsülésre méltatlanná vált,
különösen:
a) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek, vagy
b) akit erkölcsi magatartása miatt a közvélemény a kitüntető cím viselésére érdemtelennek tart,
vagy
c) akivel kapcsolatban az adományozást követően vált ismertté olyan körülmény, amelynek
korábbi ismeretében a kitüntető cím adományozására nem kerülhetett volna sor.
(2) A díszpolgári cím megvonása esetén az adományozást tartalmazó díszoklevelet, valamint e
rendeletben rögzített kedvezmények igénybevételére vonatkozó jogosultságot vissza kell vonni.
15. §
Azon személyek, akik Ócsa Város Önkormányzat Képviselő testületének 4/1994. (III.30.)
önkormányzati rendelete alapján kaptak díszpolgári címet, e rendeleten alapuló névre szóló
visszavonásig viselhetik címüket és megilletik őket e rendelet 9. § a)-f) pontjában foglalt
jogosultságok.
5. Záró rendelkezések
16. §
E rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti Ócsa Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 4/1994. (III.30.) önkormányzati rendelete.

Bukodi Károly
polgármester

dr. Molnár Csaba
jegyző

1. számú melléklet a .../2015. (...) önkormányzati rendelethez

JAVASLAT
"Ócsa Város Díszpolgára" cím adományozására
A kitüntetésre javasolt személy
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javaslattevő aláírása

