
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
37/2005. (XI.3.) 

R E N D E L E T E 
 

Díszpolgári cím adományozásáról 
 

(egységes szerkezetben 13/2007.(V.30.) rendelettel) 
 
Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) és 16. § (1) 
bekezdései által adott felhatalmazással, figyelemmel a Magyar Köztársaság 
kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakra 
a következő rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

A díszpolgári cím adományozása 
 

(1) ”Mátészalka Város Díszpolgára” – kitüntető cím adományozható annak a 
magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki Mátészalka Város és lakossága 
érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtett ki és ezzel közvetlenül vagy 
közvetve hozzájárult a város fejlődéséhez, ismertebbé tételéhez mind bel-és 
külföldön. 

(2) A cím évente legfeljebb kettő  személynek adományozható. 

(3) Bármely természetes vagy jogi személy kezdeményezheti javaslattétellel a 
díszpolgári cím adományozását. 

 (4) A javaslatnak tartalmaznia kell a címre méltónak tartott személy nevét, 
címét, valamint az elismerni kívánt tevékenység ismertetését. 

(5) A javaslatot minden év június 30-ig, írásban kell eljuttatni a 
polgármesterhez. 

2. § 

(1) A javaslatok elbírálására, a képviselő-testületi előterjesztés előkészítésére a 
polgármester javaslattételi jogkörrel rendelkező bizottságot (továbbiakban: 
előkészítő bizottság) hoz létre, melynek elnöke a polgármester, tagjai pedig a 
jegyző, és a képviselő-testület állandó bizottságainak elnökei. 
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(2) Az előkészítő bizottság a beérkezett javaslatok közül legfeljebb kettőt 
terjeszt a képviselő-testület elé. A kiválasztás módját a bizottság határozza meg. 

(3) Az előkészítő bizottság minden év július 31-ig készíti el az adományozásra 
vonatkozó javaslatát, és terjeszti azt döntéshozatalra a képviselő-testület 
augusztusi ülése elé. A javaslat legfeljebb két személy kitüntetésére irányulhat a 
bizottság véleményével ellátva. 

(4) A kitüntetés adományozására a képviselő-testület jogosult. 

1(5) A kitüntetés adományozásának a rendeletben szabályozott eljárási rendjétől 
rendkívüli és indokolt esetben a képviselő-testület  eltérhet. 

2(6) A díszpolgári cím adományozásáról szóló díszoklevelet és emlékplakettet az 
augusztus 20-i ünnepségen ünnepélyes keretek között a polgármester adja át, de 
a képviselő-testület a kitüntetés átadására ettől eltérő időpontot is megállapíthat.  
 
3(7) A díszpolgári díszoklevél tartalmazza: 

- az adományozó megjelölését, 
- az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását, 
- az adományozás indokának rövidített változatát, 
- az adományozás keltét, 
- a polgármester és a jegyző aláírását, 
- az önkormányzat pecsétjét. 

 
4(8) A díszpolgári emlékplakett: anyaga bronz, alakja kör, melynek átmérője 80 
mm, vastagsága 5 mm. 
Tartalmazza: egyik oldalán a város címerét, alatta félkör alakban „Mátészalka 
Város Díszpolgára” – felirattal. 
Másik oldalán: az adományozott neve és az adományozás kelte. 
 
5(9) A díszpolgár az emlékplakettel egyidejűleg a város címerét tartalmazó, 
bronzból készült jelvényt kap, melynek alján „ Mátészalka Város Díszpolgára” 
felirat található. 

                                                
1 Az (5) bekezdést beiktatta a 13/2007.(V.30.) rendelet. Hatályba lépett: 2007. június 1. napján. 
2 A bekezdés számát (6) bekezdésre módosította a 13/2007.(V.30.) rendelet. Hatályba lépett: 2007. június 1. 
napján. 
3 A bekezdés számát (7) bekezdésre módosította a 13/2007.(V.30.) rendelet. Hatályba lépett: 2007. június 1. 
napján. 
4 A bekezdés számát (8) bekezdésre módosította a 13/2007.(V.30.) rendelet. Hatályba lépett: 2007. június 1. 
napján. 
5 A bekezdés számát (9) bekezdésre módosította a 13/2007.(V.30.) rendelet. Hatályba lépett: 2007. június 1. 
napján. 
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6(10) A díszpolgári cím adományozását rövid életrajz és az érdemek rövid 
leírásával díszes kivitelű albumban kell megörökíteni és nyilvántartani. 
 
7(11) A kitüntetés adományozásával járó nyilvántartási, ügyviteli teendőket a 
Polgármesteri Hivatal látja el. 
 

3. § 
 

A díszpolgársággal járó kedvezmények 
 
(1) Mátészalka Város díszpolgára az önkormányzat és a város lakossága 
megbecsülését élvezi, amiért az alábbi kedvezményekre jogosult: 
 

- a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt venni, 
- a város egészét átfogó fejlesztési programok, ideértve az évi rendes 

városfejlesztési tervek, tervezetek előzetes megismerésére, 
véleményezésére, 

- a Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási időn kívüli fogadásra, 
- a várost képviselő delegációban részt venni. 
 

(2) Az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre a kitüntetett 
személyeket, illetve a közösségek képviselőit meg kell hívni. 
 
(3) Külföldi állampolgár kitüntetettek esetében a képviselő-testület egyedileg 
dönt. 

 
4. § 
 

A díszpolgári cím visszavonása 
 

A kitüntetés visszavonható, ha az elismerésben részesített személyt a bíróság a 
közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltja.  
A kitüntetés visszavonásáról a képviselő-testület minősített többséggel dönt, és a 
döntéssel egyidejűleg a kitüntetett nevét a díszalbumból törli. 
A díszpolgári címet a képviselő-testület minősített többséggel hozott határozattal 
megvonhatja attól, aki annak viselésére méltatlanná vált. E tényről határozatban, 
annak indokával dönt és azt az érintettel közli. A képviselő-testület erre 
vonatkozó határozatát a díszalbumba kell vezetni. 

                                                
6 A bekezdés számát (10) bekezdésre módosította a 13/2007.(V.30.) rendelet. Hatályba lépett: 2007. június 1. 
napján. 
7 A bekezdés számát (11) bekezdésre módosította a 13/2007.(V.30.) rendelet. Hatályba lépett: 2007. június 1. 
napján. 
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5. §. 

A kitüntetés adományozásával összefüggő költségek fedezetének biztosításáról a 
képviselő-testületnek az éves költségvetésében kell gondoskodnia. 

6. § 

Záró rendelkezések 

A rendelet 2005. november 15-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 15/1995. 
(VI. 21.) Ök. számú rendelettel módosított, Mátészalka város címerének és 
zászlajának alkotásáról, használatáról, valamint a díszpolgári cím 
adományozásáról szóló  22/1991. (XI. 13.) Ök. számú rendelet hatályát veszti. 
 
 

 
Bíró Miklós sk.    Dr. Takács Csaba sk. 

                       polgármester                                                 jegyző 
 
 
 

Egységes szerkezetbe foglalta:  
Dr. Hadi Éva  

önkormányzati és jogi irodavezető 
2007. május 30. 

 
 


