Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testületének 29/2010. (XII. 17.)
önkormányzati rendelete
a nagyk rösi újszülöttek város polgárává fogadásáról
Nagyk rös Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el:
1. §

(1) Nagyk rös város polgárrá fogadja azokat az újszülötteket, akik a tárgyévet
megel
év május 1-je után és a tárgyév április 30-a közötti id szakban születtek,
feltéve ha az újszülött szülei a gyermek születésekor és a polgárrá fogadási ünnepség
id pontjában
a) nagyk rösi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek és
b) életvitelszer en Nagyk rösön laknak.
(2) Nagyk rös Város Önkormányzat polgármestere írásbeli felkérésére, a részére a
kézhezvételét l számított 15 napon belül történ visszajuttatott, egyéni szül i
nyilatkozattal kell a polgárrá fogadási ünnepségen való részvételi szándékot jelezni.
(3) Az adott év polgárrá fogadandó újszülötteinek névsorát a (2) bekezdés szerinti
szül i nyilatkozatok alapján kell összeállítani.

2. §

(1)Az újszülöttek Nagyk rös város polgárrá fogadási ünnepségére minden évben az
augusztus 20-i rendezvénysorozat keretében kerül sor.
(2) Az újszülöttek szülei az ünnepség keretében a melléklet szerinti esküt tesznek.

3. §

(1) Az adott évben a polgárrá fogadott újszülöttek részére az önkormányzat
emléktárgyat és vásárlásra jogosító utalványt ajándékoz.
(2) A polgárrá fogadási ünnepség keretében az (1) bekezdésben foglaltakon túl a
polgárrá fogadott újszülöttek közül sorsolás útján 10 darab nagyobb érték vásárlási
utalvány kerül átadásra.
(3) A rendezvény pénzügyi, valamint az (1) és (2) bekezdés szerinti emléktárgy és
vásárlási utalványok fedezete az éves költségvetési rendeletben összegszer en
kerülnek meghatározásra.

4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a rendelet hatályba lépésével egyidej leg Nagyk rös Város
Önkormányzat 6/2004. (III. 26.) ÖT. sz. rendelete a nagyk rösi újszülöttek város
polgárává fogadásáról.

Nagyk rös, 2010. december 16.
Dr. Czira Szabolcs sk.
polgármester

Dr. Nyíkos Sára sk.
jegyz

1. számú melléklet
a 29/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

„Ígérem és fogadom, hogy gyermekemet hazáját, szül földjét

és Nagyk rös

városát szeret , kötelességtudó, becsületes emberré nevelem. Személyes
példámmal és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy gyermekem hazánkat,
a Magyar Köztársaságot és Nagyk rös várost szeret , becsületes és hasznos
polgárává váljon.

(Meggy

dése szerint:)

Isten engem úgy segéljen!”

