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Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

29/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

a kitüntető címek alapításáról és adományozásáról szóló 30/2010. (XII. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § (1) Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kitüntető címek 

alapításáról és adományozásáról szóló 30/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 1. § b) pontjában a „végzőknek, valamint 

sporteredményeikkel Nagyőrös hírnevét öregbítők részére” szövegrész helyébe a 

„végző, valamint sporteredményeikkel Nagykőrös hírnevét öregbítő természetes és 

jogi személyek, közösségek részére” szöveg lép.  

 

(2) A rendelet 1. §-a az alábbi d) ponttal egészül ki: 

 /E rendelet alkalmazásában:/ 

 

„1. § d) Elismerő oklevél: azoknak a nagykőrösi és nem nagykőrösi, magyar és 

külföldi, természetes és jogi személyeknek, közösségeknek, akik egyszeri rendkívüli 

teljesítményükkel Nagykőrös város hírnevét öregbítették, értékeit megóvták, 

gazdagították, illetve óvása, gazdagítása érdekében egyszeri rendkívüli teljesítményt 

nyújtottak.” 

 

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § A Pro Urbe Nagykőrös Kitüntető Címmel emlékplakett, díszoklevél és jelvény 

jár: 

 

a) Az emlékplakett ezüstből készült, melyen a Városháza képe,  Nagykőrös város 

címere, továbbá a „PRO URBE NAGYKŐRÖS” felirat látható, alatta, külön táblán a 

jutalmazott neve és az adományozás éve olvasható. 

 

b) A díszoklevél tartalmazza Nagykőrös város címerét, a kitüntetett nevét, az általa 

viselt cím, rendfokozat, beosztás, vagy foglalkozás megjelölését, és a városért végzett 

tevékenység összefoglaló ismertetését, az önkormányzati határozat számát, a 

polgármester aláírását és Nagykőrös város pecsétlenyomatát. 

 

c) A jelvény tartalmazza Nagykőrös város címerét, valamint a „PRO URBE 

NAGYKŐRÖS” feliratot.” 

 

3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „4. § A Nagykőrösért Kitüntető Címmel emlékplakett és jelvény jár: 

 

a) Az emlékplaketten Nagykőrös város címere látható. 
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b) A jelvény tartalmazza Nagykőrös város címerét, valamint a „NAGYKŐRÖSÉRT” 

feliratot. 

 

4. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5. § A Nagykőrös Város Díszpolgára Kitüntető Címmel emlékplakett, díszoklevél, és 

jelvény jár: 

 

a) Az emlékplakett ezüstből készül, melyen a Városháza és a Református templom 

képe, Nagykőrös város címere és a „NAGYKŐRÖS VÁROS DÍSZPOLGÁRA” felirat 

látható, alatta, külön táblán a jutalmazott neve és az adományozás éve olvasható. 

 

b) A díszoklevél tartalmazza Nagykőrös város címerét, a kitüntetett nevét, az általa 

viselt cím, rendfokozat, beosztás, vagy foglalkozás megjelölését és a városért végzett 

tevékenység összefoglaló ismertetését, az önkormányzati határozat számát, a 

polgármester aláírását és Nagykőrös város pecsétlenyomatát. 

 

c) A jelvény tartalmazza Nagykőrös város címerét, valamint a „NAGYKŐRÖS 

VÁROS DÍSZPOLGÁRA” feliratot.” 

 

5. § A Rendelet az alábbi 5/A. §-sal egészül ki: 

 

„5/A. § Az elismerő oklevél címmel díszoklevél jár, mely tartalmazza Nagykőrös 

város címerét, az elismert nevét, illetve megnevezését, a városért végzett tevékenység 

összefoglaló ismertetését, a polgármester aláírását és a város pecsétlenyomatát.” 

 

6. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„9. § (1) A javaslatot a Pro Urbe Nagykőrös, a Nagykőrösért, valamint a Nagykőrös 

Város Díszpolgára kitüntető cím esetében részletes indokolással minden év április 30. 

napjáig Nagykőrös Város Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani. Ezen 

javaslatok hatálya az elbírálásig vagy a javaslattevő visszavonásáig él. 

 

(2) A javaslatokat az Önkormányzat szakbizottsága véleményezi. 

 

(3) Nagykőrös Város Önkormányzata elkötelezett a kitüntető címek rangjának 

megőrzése mellett, mely azok odaítélésének gyakoriságában, számában is 

megnyilvánul. 

 

(4) A kitüntető címeket az augusztus 20-i ünnephez kötődően Nagykőrös Város 

Önkormányzat polgármestere adja át.” 

 

7. § A Rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki: 

 

„9/A. § (1) Az Elismerő Oklevél odaítéléséről Nagykőrös város polgármestere dönt. 

 

(2) Az Elismerő Oklevelet Nagykőrös város polgármestere adja át.” 

 



3 

 

8. § A Rendelet 11. § (1) bekezdésében a „közügy vagy foglalkozás eltiltás hatálya alatt 

áll” szövegrész helyébe a „közügyektől vagy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll” 

szöveg lép. 

 

9. § Hatályát veszti a Rendelet  

 

a) 7. §-a, 

b) 8. §-a. 

 

10. §  (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 

 

 (2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti, 

 

 

Nagykőrös, 2015. november 27. 

 

 

 

 

   Dr. Czira Szabolcs            Dr. Nyíkos Sára 

       polgármester              címzetes főjegyző 

 

 

 


