
Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének         
18/2011.(VII.28.) rendelete  

a Díszpolgári cím, valamint a Turáért Emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 
4/1993.(III.29.) rendelete módosításáról  

 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Díszpolgári cím, valamint a Turáért 
Emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 4/1993.(III.29.) rendeletét (továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:  
 
1. § A Rendelet 2.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
"(3) A díszpolgári cím adományozására különleges alkalmakként, de évente legfeljebb egy esetben 
kerülhet sor, évente legfeljebb egy személy részére adományozható." 
 
2. § A Rendelet 3. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:  
 
"(4) Évente legfeljebb három  Turáért Emlékérem adományozható. " 
 
3. § A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
"(1) A Díszpolgári címet és az Emlékérmet ( továbbiakban elismerést) lehetőség szerint minden 
évben az augusztus 20-i „Szent István napi” ünnepségen vagy Tura városi rangjának elnyerését 
megünneplő rendezvényen (városnapon) kell átadni." 
 
4. § A Rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
"(2) Az elismerések adományozása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az adományozásról 
szóló határozat elfogadásához a jelenlévő képviselők 2/3-nak, de legalább 6 főnek a szavazata 
szükséges." 
 
5. § A Rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
"(3) Az odaítélést megelőző eljárást a Kulturális-, Oktatási és Sport Bizottság folytatja le. Feladata, 
bármely turai állampolgár által előterjesztett javaslat mérlegelése és döntésre előkészítése. 
(4) Az előkészítő fórum után a Kulturális-, Oktatási és Sport Bizottság rangsor szerinti alternatív 
javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé." 
 
6. § A Rendelet az alábbi 3/A. §-sal egészül ki:  
 
"3/A. §  

Jubileumi Emlékplakett és Díszoklevél  
 
(1) A Jubileumi Emlékplakett és Díszoklevél adományozható annak a személynek vagy 
közösségnek, aki vagy amely a város fejlődését valamely konkrét munka vagy projekt vagy terv 
létrehozásával, előmozdításával segítette.  
 
(2) A Jubileumi Emlékplakett és Díszoklevél kiviteli formáját a rendelet 3.számú melléklete 
tartalmazza. 
 
(3) A Jubileumi Emlékplakett és Díszoklevél adományozására Tura városi rangjának elnyerése 
decentenáriumi fordulóin megrendezett ünnepségen, városnapon kerülhet sor. A  Jubileumi 



Emlékplakett és Díszoklevél ugyanazon személynek vagy közösségnek csak egyszer 
adományozható.  
 
(4)  A Jubileumi Emlékplakett és Díszoklevél elismerés adományozásának rendjére e rendelet 4. §-
ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni. E rendelet 5. § és 6. §-ában meghatározott 
szabályok a Jubileumi Emlékplakett és Díszoklevél elismerés adományozására nem alkalmazhatók.  
 
(5) Tízévente legfeljebb kettő Jubileumi Emlékplakett és Díszoklevél adományozható." 
 
5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, szabályait a folyamatban lévő, 2011. évi  
elismerések adományozásának rendjénél is alkalmazni kell. E rendelet a kihirdetését követő 5. 
napon hatályát veszti. 
 
 
 
                               Szendrei Ferenc                       Dolányi Róbertné 
                                 polgármester                                       jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2011. július 28. 
 
 
                                                                  Dolányi Róbertné 
                                                                         jegyző 


