
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
27/2011. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

 
a DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL szóló,  
a 29/1995. (XII. 8.) Ör. számú rendelettel módosított  

8/1993. (III.8.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában és a 16. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL szóló 8/1993. (III.8.) 
számú rendeletének módosítására a következőket rendeli el: 
 
 
1. § A 8/1993. (III.8.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) bevezető része helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
 
“Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában és a 16. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 
 
 
2. § Az Ör. 2. §-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„2. § (2a) A javaslatokat külön erre a célra létrehozott Bizottság értékeli.  
A Bizottság tagjai a polgármester, az alpolgármesterek, a Képviselő-testület 
Bizottságainak elnökei, valamint frakciónként egy fő.” 
 
 
3. § Az Ör. 3. § (3) - (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
“3. § (3) Az „OROSHÁZA VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címmel kitüntetett személynek a 
Polgármester az oklevéllel együtt a város címerével ellátott arany ovális pecsétgyűrűt 
ad át. 
(4) Az „OROSHÁZA VÁROS DÍSZPOLGÁRA” címmel kitüntetett személynek 
pénzjutalomként a polgármester bruttó fizetésének megfelelő egy havi összeg jár.” 
 
 
4. § Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
“4. § (1) A díszpolgári cím adományozásáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvánatartás 
tartalmazza: a kitüntetettek nevét, lakcímét, a határozat számát és az adományozás 
időpontját.” 
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5. § Az Ör. 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
“6. § (3) A Képviselő-testület díszpolgári címet megvonó határozatát a 
nyilvántartásába rögzíteni, valamint a megvonás tényét az érdekeltekkel is közölni 
kell.” 
 
 
6. § E rendelet 2011. december 01. napján lép hatályba. 
 
 
 

( Dr. Dancsó József sk.) ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
polgármester címzetes főjegyző 

 
Kihirdetve: 2011. november 29-én. 
 
 

 ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk. ) 
 címzetes főjegyző 
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