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Celldömölk Város Önkormányzata  

24/2013. (X.30.) önkormányzati rendelete 

CELLDÖMÖLK VÁROS DÍSZPOLGÁRA cím, a CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT 

ÉRDEMÉREM,  a CELLDÖMÖLK VÁROSÉRT EMLÉKLAP, a KRESZNERICS 

FERENC DÍJ,  valamint a NÍVÓ-DÍJ,  alapításáról és adományozásának rendjéről 

 szóló 31/2008. (X.31.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22.§ (1) d) pontjában 
foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet 
alkotja. 
 
 

1.§ 
 

A rendelet II. fejezet 7. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(11) Az érdemérmek átadása az augusztus 20-i ünnepség, illetve Celldömölk várossá 
nyilvánításának és településegyesítésének öt- és tízéves jubileumi ünnepség keretein belül 
történik.  
 

2.§ 
 

A rendelet IV. fejezet 9. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(5) A díj adományozásáról – a Humán Szolgáltatások Bizottsága véleményének 
figyelembevételével – a Képviselő-testület dönt. 
 

3.§ 
 
A rendelet V. fejezet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(3) A NÍVÓ-DÍJ adományozásáról – a Humán Szolgáltatások Bizottsága véleményét 
figyelembe véve – a Képviselő-testület dönt. 
 

4.§ 
 
A rendelet a következő V/A. fejezettel egészül ki: 
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V/A. FEJEZET 
 

10/A.§ 
 

Pro Urbe Celldömölk-díj 
 
(1) Celldömölk Város Önkormányzata azon természetes és jogi személyeknek, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező közösségnek, aki, vagy amely több évtizedes – társadalmi, 
gazdasági, tudományos, egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális, művészeti, sport és egyéb 
területeken – végzett kiemelkedő tevékenységével hozzájárult a város értékeinek növeléséhez, 
Pro Urbe Celldömölk-díjat adományoz. 
 
(2)A Pro Urbe Celldömölk-díjra vonatkozó kezdeményezéseket 1. § (3) bekezdésben 
meghatározott személyek és szervezetek terjeszthetik fel. 
 
(3) A Pro Urbe Celldömölk-díj adományozásáról a képviselő-testület dönt, alkalmanként 
legfeljebb három díj adományozható. 
 
(4) A Pro Urbe Celldömölk-díj adományozására Celldömölk várossá nyilvánításának és 
településegyesítésének öt- és tízéves jubileumi évfordulói alkalmából, ötévente kerülhet sor. 
 
(5) A Pro Urbe Celldömölk-díjban részesítetteknek a polgármester az adományozásról szóló 
oklevelet, valamint természetes személy esetén a város címerével és az adományozás évével 
ellátott emlékgyűrűt, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező közösség esetén 
emlékplakettet ad át. 
 
(6) Az adományozásról szóló oklevél tartalmazza: 

a./ az adományozó megnevezését, 
b./ az adományozott nevét, foglalkozását, illetve a közösség, a szervezet megjelölését 
c./ az adományozás rövid indoklását 
d./ az adományozó pecsétjét. 
 

(7) Az oklevelet a polgármester és a jegyző írják alá, az oklevelet és a díjat a polgármester 
adja át. 
 

5.§ 
 
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
 
 
Celldömölk, 2013. október 29. 
 
 
 
                Fehér László  Farkas Gábor 
                polgármester                       jegyző 


