1/1991. (II.05.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet
a díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe díj, a Karcagért Emlékérem1 és a
Karitatív tevékenységért díj2, valamint a Karcag Város Közszolgálatáért
díj3 alapításáról és adományozásáról
21/1994. (V. 25.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, 7/1997. (III. 26.) Karcag
Városi Önkormányzati rendelettel, 22/1999. (XI. 24.) Karcag Városi Önkormányzati
rendelettel, a 21/2001. (X. 3.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a 19/2003.
(X. 29.) Karcag Városi Önkormányzati rendelettel, a Karcag Város Önkormányzata
Képviselő Testületének 20/2009. (VI.26.) rendelettel és a Karcag Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) rendeletével módosított szöveg

Karcag Városi Önkormányzat a város és a lakosság érdekében végzett kiemelkedő
tevékenység elismerésére díszpolgári cím adományozásáról, valamint a város társadalmi,
gazdasági, egészségügyi és kulturális életének fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő
tevékenység elismerésére „Pro Urbe”díj alapításáról és adományozásáról az alábbiak
szerint rendelkezik:
Díszpolgári címről
1. § (1) A Városi Önkormányzat érdemeik elismeréseként díszpolgári címet
adományozhat azoknak az élő vagy holt magyar, vagy külföldi állampolgároknak, akik a
következő feltételeknek megfelelnek:
a) Karcag város fejlesztéséért kiemelkedően dolgoztak vagy
b) Maradandó alkotásaikkal, tevékenységükkel emelték, vagy elősegítették a város
lakosságának társadalmi, gazdasági, művészeti, kulturális előrehaladását, vagy
c) Életművükkel egész népünk, más népek társadalmi, gazdasági és szellemi
művelődését, a népek megértését, a kultúrát és az emberiség egyetemes érdekeit szolgálják.
(2) Az adományozásról a díszpolgári címben részesítettnek a polgármester a díszpolgárrá
választásáról oklevelet, az ünnepélyes alkalom emlékül emlékérmet ad át.
(3) Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(4) Az oklevélnek tartalmaznia kell:
– az adományozó megjelölését,
– az adományozott nevét, külföldi esetén az állampolgárságot,
– az adományozás jogcímét,
– az adományozó határozat számát, keltét,
– az aláírásokat, a Karcag Városi Önkormányzat bélyegző lenyomatot.
(5) Az emlékérem leírása:

Kiegészítette a 19/2003. (X.29.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet 1. §-a
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Kiegészítette a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) rendelet 1 §-a
1
2

2/5

12 cm átmérőjű, kör alakú, bronzból készült érem, amelynek egyik oldalán a
„Munkálkodjatok a város jólétén, mert annak jóléte a Ti jólétetek is” (Jeremiás) felirat, a
másik oldalán Karcag város címere és a Karcag város díszpolgára körfelirat található.
2. § (1) Karcag város díszpolgára a Városi Önkormányzat és a város megbecsülését
élvezi.
Ennek jeléül:
a) A Városi Önkormányzat által rendezett ünnepségekre meghívót kap.
b) A várost képviselő delegációba meghívható.
c) A Városi Önkormányzat ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
d) Díjtalanul jogosult látogatni a városi rendezvényeket.
e) A város díszpolgárát a polgármester, a jegyző és a hivatal dolgozói kötelesek soron
kívül fogadni.
f) Elhalálozása esetén ingyenes díszsírhely illeti meg.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt jogok érvényesítéséért a jegyző felelős.
A „Pro Urbe” díjról
3. § (1) A díj leírása:
12 cm átmérőjű, köralakú, bronzból készült érem, melynek egyik oldalán a város címerét
körülvevő „Pro Urbe” szövegű felirat, a másik oldalán a Városháza épületének stilizált
képe látható.
Az érem díszes dobozban van elhelyezve és adományozását művészi kivitelű oklevél
tanúsítja.
(2) A díjjal együtt nettó 70.000 Ft. pénzjutalom kerül átadásra.
4. § (1) A díj adományozásának feltételei:
a) A város társadalmi, gazdasági, egészségügyi és kulturális életének fejlesztése
érdekében végzett kiemelkedő tevékenység, vagy
b) A város lakosságának életkörülményeit, ellátását jelentősen javító, kiemelkedő
munkavégzés, vagy
c) A várost gazdagító művészeti, kulturális teljesítmény, vagy
d) A város hírnevét öregbítő kiemelkedő sporttevékenység, vagy
e) A város érdekében önzetlenül végzett kimagasló értékű munka.
(2) A díj átvétele alkalmával a kitüntetett emlékérmet, pénzjutalmat és adományozó
oklevelet vesz át.
(3) Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(4) Az oklevélnek az 1. § (4) bekezdésben foglaltakat kell tartalmaznia.
Karcagért Emlékéremről
4/A. §4 (1) A Karcagért Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, akik
Karcag város fejlesztéséért,
vagy
a városi vagyon gyarapításáért
vagy
a karcagi lakosok életkörülményeinek javításáért
vagy
a városi intézmények tárgyi feltételeinek gyarapításáért
4
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vagy
Karcag város társadalmi, kulturális életének fejlesztéséért
kiemelkedően sokat tettek.
(2) Az adományozásról a Karcagért Emlékéremben részesített személyek részére a
polgármester emlékérmet és oklevelet ad át.
(3) Az emlékérem leírása:
Az emlékérem 12 cm átmérőjű, kör alakú bronzból készült érem, melynek egyik oldalán
a város címerét körülvevő „KARCAGÉRT” felirat, a másik oldalán a Nagykun
Millenniumi Emlékmű stilizált képe látható.
Az érem díszdobozban van elhelyezve és adományozását művészi kivitelű oklevél
tanúsítja.
(4) Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(5) Az oklevélnek az 1. § (4) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia.
Karitatív tevékenységért díj5
4/B § (1) A Karitatív tevékenységért díj adományozható azoknak a személyeknek, civil
szervezeteknek, intézményeknek, gazdasági társaságoknak, vállalkozóknak, akik Karcag
Város Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális
intézmények; civil szervezetek, magánszemélyek segítése és támogatása érdekében
kiemelkedő karitatív tevékenységet folytattak.
(2) Az adományozásról a Karitatív tevékenységért díjban részesítetteknek a polgármester
emlékérmet és oklevelet ad át.
(3) Az emlékérem leírása:
A 12 cm átmérőjű, kör alakú, bronzból készült érem, melynek egyik oldalán a Karcag
város címere, körülötte a „Karitatív tevékenységért” felirat, a másikoldalán segítő angyalt
ábrázoló kétalakos kompozíció látható. Az érem díszes dobozban van elhelyezve, és
adományozását művészi kivitelű oklevél tanúsítja.
(4) Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(5) Az oklevélnek a Rendelet 1. § (4) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia.
Karcag Város Közszolgálatáért díj 6
4/C § (1) A Karcag Város Közszolgálatáért díj adományozható azoknak a
köztisztviselőknek, vagy közszolgálati tevékenységet végző egyéb alkalmazottaknak, akik
Karcag város közössége érdekében kiemelkedő tevékenységet folytattak, munkásságukkal
hozzájárultak a város társadalmi, gazdasági életének fejlődéséhez, a közigazgatás, az
igazságszolgáltatás, a közegészségügy, a közrend és közbiztonság zavartalan
működéséhez, korszerűsítéséhez.
(2) Az adományozásról a Karcag Város Közszolgálatáért díjban részesítetteknek a
polgármester kisplasztikát és oklevelet ad át.
(3) A kisplasztika leírása: A kisplasztika (8x6 cm) méretű esztergált gránit talapzaton áll,
az amorf formájú,(8x13x3 cm) méretű bronzöntvény előlapján, Karcag város címere és a
„Karcag Város Közszolgálatáért díj” felirat látható, a hátoldalán a város felülnézeti képe
található. Az adományozást művészi kivitelező oklevél tanúsítja.
(4) Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(5) Az oklevélnek a Rendelet 1. § (4) bekezdésében foglaltakat kell tartalmaznia
(6) A díjjal együtt nettó 50.000.-Ft pénzjutalom kerül átadásra.
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Vegyes rendelkezések
5. § (1)7 A díszpolgári cím, illetve a „Pro Urbe” díj és a Karcagért Emlékérem, valamint
a Karitatív tevékenységért díj8 és a Karcag Város Közszolgálatáért díj9 adományozására
javaslatot tehetnek:
a) Városi Önkormányzat és szervei,
b) pártok, társadalmi és állami szervek,
c) tömegmozgalmak és szervezetek.
(2) A javaslatnak tartalmaznia kell:
a) A javasolt személy főbb személyi adatait, életútjának rövid ismertetését, eddigi
kitüntetéseit,
b) Az elismerés alapjául szolgáló tevékenység részletes ismertetését, (dokumentáció,
tervrajz, fénykép, statisztikai adat, gazdasági számítás, stb.)
c) Az elismerésre javasolt tevékenység társadalmi hasznosságának méltatását.
(3)10 A díszpolgári cím, illetve a „Pro Urbe” díj és Karcagért Emlékérem, valamint a
Karitatív tevékenységért díj11 és a Karcag Város Közszolgálatáért díj12 adományozására a
Városi Önkormányzat jogosult.
(4)13 A díszpolgári címből évente egy, „Pro Urbe” díjból évente két – kivételes esetben –
három adományozható,
(5)14 a Karcagért Emlékéremből évente három adományozható.
(6)15 A rendeletben szabályozott díjakra a javaslattételt az Önkormányzat nem közhíreli.
(7)16 A Karitatív tevékenységért díjból évente kettő adományozható.
(8)17 A Karcag Város Közszolgálatáért díjból évente egy adományozható.
6. §18 A díszpolgári cím, illetve a „Pro Urbe” díj és Karcagért Emlékérem, valamint a
Karitatív tevékenységért díj19 és a Karcag Város Közszolgálatáért díj20 átadása ünnepélyes
keretek között történik.
A díszpolgári cím adományozása lehetőleg a március 15-ei ünnepségen, a „Pro Urbe” díj
adományozása lehetőleg az augusztus 20-ai ünnepségen történik.
7. § (1)21 A díszpolgári cím, illetőleg a „Pro urbe” díj, a Karcagért Emlékérem, valamint
a Karitatív tevékenységért díj22, a Karcag Város Közszolgálatáért díj23 visszavonható attól,
aki arra érdemtelenné válik.
(2) A visszavonásra mindazok javaslatot tehetnek, akiknek az adományozásra
kezdeményezési joguk van.
(3) A pénzjutalom nem vonható vissza.
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Záró rendelkezés
8. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
K a r c a g, 1991. január 28.

Dr. Fazekas Sándor s.k.
polgármester

Földvári Imréné dr. s.k.
jegyző

