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Cegléd Város Önkormányzatának „a díszpolgári cím adományozásáról”1 szóló
3/1993. (I. 29.) számú rendelete
a 15/1993. (IV. 2.), a 15/2000. (V. 19.), a 16/2001. (IV. 26.), a 6/2004. (III. 4.),
a 26/2004 (IX. 16.) és a 3/2007. (II. 22.) Ök. rendeletek módosításaival egységes
szerkezetben
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja,
valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1)2
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Cegléd Város Önkormányzata azokat a
személyeket, akik Cegléd városért, szolgálatában, fejlődésének elősegítésében, érdekeinek
előmozdításában, a város lakóiért kiemelkedően, példamutatóan tevékenykedtek, elismerésre
méltóan nagyra becsüli, és ennek elismerésére részükre díszpolgári cím adományozását teszi
lehetővé.
1. §
Cegléd város legnagyobb elismeréseként annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak
adományozható díszpolgári cím, aki:
(1)3 Kiemelkedőt alkotott, vagy tevékenységet végzett a hazának, és ennek során Cegléd
várossal állt, vagy került kapcsolatba, vagy akit a Képviselő-testület arra alkalmasnak
tart.
(2) Cegléd város fejlesztéséért kimagaslóan tevékenykedett, a várossal kapcsolatban, továbbá
a város lakossága érdekében más módon maradandót alkotott.
2. §
(1)4 Az adományozásra javaslatot a város polgármestere, a képviselő-testület tagjai és
bizottságai tehetnek. A javaslatot minden évben, legkésőbb május 30-áig a
Polgármesterhez kell eljuttatni.
(2)5A díszpolgári cím adományozásáról Cegléd Város Önkormányzata legkésőbb a nyári
ülésszünet előtti utolsó képviselő-testületi ülésen határoz.
(3) A díszpolgári címben részesült személynek (özvegyének, örökösének, leszármazottjának,
felmenőjének, illetve személyes meghatalmazottjának) a polgármester adja át:
a) a díszoklevelet,
b) a díszpolgári cím adományozásáról szóló igazolást,
c) a pecsétgyűrűt.
(4) A Cegléd Város Önkormányzata által adományozott pecsétgyűrű 14 karátos aranyból
készül, átlagosan 7-8 gramm súlyú, és a gyűrű belső oldalára a „Cegléd Város
Díszpolgára” kifejezés kerül gravírozásra.
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A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2007. február 23-ától hatályos szöveg.
A 26/2004. (IX. 16) Ök. rendelet 3. § bek. által megállapított szöveg.
3
A 15/2000. (V. 19.) Ök. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
4
A 3/2007. (II. 22.) Ök. rendelet 1. § (1) bek. kiegészített szöveg.
5
A 15/2000. (V. 19.) Ök. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.
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(5) A díszpolgári oklevélnek és igazolásnak tartalmaznia kell:
a) Cegléd várost, mint adományozót;
b) az adományozott nevét, foglalkozását;
c) az adományozás jogcímét, indokát;
d) az adományozás időpontját.
3. §
(1)6 Évente legfeljebb egy díszpolgári cím adományozható.
(2)7 A díszpolgári cím átadására Kossuth szeptember 24-ei, toborzóbeszédének évfordulója
alkalmából kerülhet sor. A kitüntetést Cegléd város Polgármestere vagy megbízottja adja
át.
4. §
(1) Cegléd Város díszpolgárát az alábbi jogok illetik meg:
a) viselheti a díszpolgári címet;
b) az önkormányzat és szervei által rendezett jelentősebb eseményekre, ünnepségekre meg
kell hívni;
c) a város képviseletében ilyen felkérés esetén eljárhat;
d)8 az Önkormányzat és intézményeinek művészeti, kulturális és sport rendezvényeit
díjtalanul látogathatja, a város által támogatott vagy kiadott sajtótermékekből, illetve
kiadványokból ingyenes példányt kapnak.
(2)9 Az Önkormányzat - kérelemtől függetlenül - kiemelt figyelmet fordít a díszpolgárok
rászorultság esetén történő megsegítésére.
(3)10 Az elhunyt díszpolgárt Cegléd Város Önkormányzata saját halottjának tekinti, és a
hozzátartozókkal történő megbeszélés szerint gondoskodik méltó eltemettetéséről.
(4)11 A Díszpolgári címmel rendelkező kitüntetettekről - a helyi kitüntetések alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 38/2003. (XII. 31.) számú Ök. rendelet 9. § (3)
bekezdése alapján - nyilvántartást kell vezetni.
5. §
(1)12 A díszpolgári címet Cegléd Város Önkormányzata megvonhatja a 2. § (1) bekezdésben
felsoroltak javaslatára, amennyiben az adományozott arra méltatlanná, érdemtelenné vált.
A cím viselésére méltatlanná válik az, akit jogerős bírói ítélettel a közügyektől eltiltottak.
(2) Az adományozás megvonását az adományozottal közölni kell.
6. §
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A 3/2007. (II. 22.) Ök. rendelet 1. § (2) bek által módosított szöveg.
A 3/2007. (II. 22.) Ök. rendelet 1. § (3) bek által módosított szöveg.
8
A 15/2000. (V. 19.) Ök. rendelet 4. § (1) bekezdésével módosított szöveg.
9
A 15/2000. (V. 19.) Ök. rendelet 4. § (2) bekezdésével módosított szöveg.
10
A 15/2000. (V. 19.) Ök. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
11
A 6/2004. (III. 4.) Ök. rendelet 1. § (4) bek. által megállapított rendelkezés.
12
A 16/2001. (IV. 26.) Ök. rendelet 1. § (2) bekezdésével módosított szöveg.
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(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Egyidejűleg hatályát veszti Cegléd Város Tanácsának 1/1975. (V. 5.) sz. rendelete.
Dr. Kovács Erzsébet sk.
jegyző

Mácz István sk.
polgármester

Egységes szerkezetbe foglalás időpontja:
2007. február 22.
dr. Balogh Edit jegyző

