Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete
a nagykőrösi újszülöttek város polgárává fogadásáról
Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület feladat –és hatáskörében
eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében a
következőket rendeli el:
1. §

(1) Nagykőrös város polgárává fogadja azokat az újszülötteket, akik a tárgyévet
megelőző év május 1-je után és a tárgyév április 30-a közötti időszakban születtek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti polgárrá fogadás feltétele, hogy az újszülött szülei az
adatszolgáltatás és a polgárrá fogadáson való részvételi szándék jelzésének
időpontjában életvitelszerűen Nagykőrösön laknak és igazoltan
a) nagykőrösi bejelentett lakóhellyel, vagy
b) nagykőrösi bejelentett, érvényes tartózkodási hellyel
rendelkeznek.

2. §

(1) A jegyző (adatkezelő) – az Önkormányzati Iroda útján – a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 17. § (2)
bekezdés b) pontja és 21. § a) pontja alapján, a polgármester írásbeli megkeresésére,
adatot szolgáltat az 1. § (1) bekezdésben meghatározott időintervallumra figyelemmel,
melynek tárgya az újszülött:
a)
b)
c)
d)

neve,
anyja neve,
születési ideje és
lakcíme.

(2) Az Önkormányzati Iroda az (1) bekezdés szerinti megkeresésre – annak
kézhezvételétől számított 15 napon belül – teljesíti az adatszolgáltatást.
3. §

A polgármester a Polgármesteri Kabinet útján biztosítja az 1. § (1)-(2) bekezdése
szerinti újszülöttek közvetlen meghívását a polgárrá fogadó ünnepségre (a
továbbiakban: ünnepség).

4. §

(1) Az ünnepségre minden évben városi rendezvény keretében kerül sor.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ünnepség szervezője a Nagykőrösi Arany János Kulturális
Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (továbbiakban: szervező).
(3) Az ünnepségen való részvételi szándékot – a 3. § szerinti közvetlen meghívást
követően – a szervezőhöz eljuttatott egyéni szülői nyilatkozatok útján kell jelezni.

(4) A tárgyév polgárrá fogadandó újszülötteinek névsorát a (3) bekezdés szerinti szülői
nyilatkozatok alapján a szervező állítja össze.
(5) Az újszülöttek szülei az ünnepség keretében, a polgármester jelenlétében, az 1.
melléklet szerinti esküt vagy fogadalmat tesznek.
5. §

(1) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésében biztosított forrás terhére – a szervező
útján – az ünnepségen résztvevő újszülöttek részére emléktárgyat és vásárlásra
jogosító utalványt ajándékoz, valamint az újszülöttek között 10 darab 50 000 forint
értékű vásárlásra jogosító utalványt sorsol ki.
(2) Az (1) bekezdésen foglaltak mellett az ünnepégen résztevő újszülöttek részére az
önkormányzat alapítványa, a Nagykőrös Városért Közalapítvány vásárlásra jogosító
utalványokat biztosíthat.

6. §

(1) Ez a rendelet 2021. március 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a nagykőrösi újszülöttek város polgárává
fogadásáról szóló 29/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete.

Nagykőrös, 2021. február 12.

dr. Czira Szabolcs
polgármester

dr. Nagy Lajos
jegyző

1. melléklet a 7/2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

„Ígérem és fogadom, hogy gyermekemet, hazáját, szülőföldjét és Nagykőrös
városát szerető, kötelességtudó, becsületes emberré nevelem. Személyes
példámmal és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy gyermekem
Magyarországnak és Nagykőrösnek hazánkat és városunkat szerető, becsületes
és hasznos polgárává váljon.
(A narrátor után ismételve:)
Ígérem és fogadom!
(Meggyőződése szerint:)
Isten engem úgy segéljen!”

