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Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/1995. (XI. 07.) sz. 

rendelete “Abony Város Díszpolgára” cím alapításáról és 

adományozásának rendjéről 
(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2000. (X. 31.)és 17/2009. (X.29) számú 

önkormányzati rendeletekkel) 

 

Abony Város Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy Abony közösség szolgálatában 

kiemelkedő érdemeket szerzett személyek méltó elismerésben részesíthesse, valamint 

személyüket és tevékenységüket megfelelőképpen értékelve példaként állíthassa a jelen és az 

utókor felé: 

 

“Abony Város Díszpolgára” 

 

címet alapít, és adományozásának feltételeit, az eljárás rendjét a következő önkormányzati 

rendeletben szabályozza:  

 

A díszpolgári cím 

1.§. 

 

(1) Abony Város Díszpolgára cím annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak 

adományozható, aki Abony Városa érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű 

tevékenységével vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely 

egyértelműen hozzájárult a település fejlődéséhez, értékei megóvásához, polgárai 

életkörülményeinek javulásához, a város jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá 

példamutató ember magatartása miatt egyébként személye vagy annak emléke 

köztiszteletben áll. 

(2) 1
 

(3) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és a város címerével ékesített 

aranygyűrű jár. 

 

Jogok, kötelességek 

2.§. 

 

(1) Abony Város díszpolgára az adományozás napjától viselheti a kitüntető címet, valamint 

élvezi azokat a külön jogokat, amelyek e rendelet szerint Abony Város díszpolgárait 

megilletik. 

(2) Abony Város Díszpolgára:  

(a) tanácskozási joggal vehet részt a képviselő-testület ülésein 

(b) az Önkormányzat valamennyi rendezvényén díszvendég 

(c) díjtalanul látogathat minden – az önkormányzat által rendezett – helyi közművelődési, 

művészeti és sportrendezvényt. 

(d) tisztelet példányt kap valamennyi önkormányzati és sajtótermékből 

(e) amennyiben életkörülményei szükségessé teszik az Önkormányzat – lehetőségei 

szerint – anyagi, erkölcsi vagy természetbeni segítségben részesíti. 

 

 

A díszpolgári cím adományozásának rendje 

                                                           
1 Hatályon kívül helyezte: Abony Város Önkormányzat  17/2009. (X. 29.) számú rendeletének 1. §-a 

Hatálytalan: 2009. október 29-től 
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3.§. 

 

(1) A díszpolgári címet adományozási évenként minden év decemberében ünnepélyes keretek 

között Abony Város Polgármestere adja át. 

(2) A díszpolgári cím odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a Képviselő-

testület Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága
2
 az illetékes. 

(3) Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
3
 a javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve 

alakítja ki. Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
4
 egyetértés hiányában rangsor szerinti 

alternatív javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé. 

(4) A díszpolgári cím posztumusz is adományozható. Ez esetben a díszoklevél átvételére a 

legközelebbi hozzátartozó jogosult. Posztumusz Díszpolgári cím adományozása a 

legutolsó odaítélését – 2000. Október 31. – követően történt elhunytak esetében 

lehetséges.
5
 

(5) A képviselő-testület a díszpolgári cím odaítéléséről a megválasztott képviselők több mint 

felének a szavazatával dönt. 

 

 

A díszpolgári cím visszavonása 

 

4.§. 

 

(1) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra 

érdemtelenné válik. 

(2) Érdemtelen a díszpolgári címre különösen az, aki közösségellenes magatartást tanúsít, 

vagy akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. 

(3) A visszavonás módjára a 3.§. (2) – (5) bekezdésében foglalt szabályokat kell megfelelően 

alkalmazni. 

 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

5.§. 

 

(1) A díszpolgári cím elismerésében részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal 

nyilvántartást vezet és gondoskodik a 2.§. (2) bek. (a) – (e) pontjaiban foglalt 

rendelkezések érvényesítéséről. 

(2) A díszpolgári címmel járó juttatások költségeinek fedezetét az Önkormányzat éves 

költségvetésében kell megtervezni és biztosítani. 

 

 

 

 

Ez a rendelet 1995. november 07. napján lép hatályba. 

                                                           
2 Módosította: Abony Város Önkormányzat 17/2009. (X.29.) számú rendeletének 2. §-a 

Hatályos: 2009. október 29-től 
3 Módosította: Abony Város Önkormányzat 17/2009. (X.29.) számú rendeletének 2. §-a 

Hatályos: 2009. október 29-től 
4 Módosította: Abony Város Önkormányzat 17/2009. (X.29.) számú rendeletének 2. §-a 

Hatályos: 2009. október 29-től 
5 Kiegészítette: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete  21/2000. (X. 31.) számú rendeletének 3.§-a Hatályba 

lépése: 2000. október 31. 



 3 

 

Abony, 1995. november 07. 

 

Gajdos István      Varga Sándorné 

polgármester            jegyző 

 

Kihirdetve: 

Abony, 1995. november 07. 

     Varga Sándorné 

           jegyző 

 

 

 

 

Záradék: Abony Város Önkormányzat “Abony Város Díszpolgára” cím alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló 22/1995. (XI. 7.) számú rendeletének az alábbi rendelettel 

egységes szerkezetbe foglalása megtörtént: 

 

- Abony Város Önkormányzat 21/2000. (X. 31.) számú rendelete 

- Abony Város Önkormányzat 17/2009. (X.29.) számú rendelete 


