
Tura Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/1993.(III.29.) sz.rendelete 

 
a Díszpolgári cím, valamint a Turáért Emékérem alapításáról és adományozásáról 

 

Tura Nagyközség Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi 
LXV.törvény16.§.(1) bekezdésében biztosított jogkörében, az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
 

(1) Tura Nagyközség polgárai nagyra becsülik a község érdekeinek előmozdításában, 
fejlődésének elősegítésében kimagasló, példamutató tevékenységet kifejtő
állampolgárok munkáját 

(2) Az Önkormányzat a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény 
vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére 
Díszpolgári címet, valamint Turáért Emlékérmet alapít. 

 
2.§ 

 
Tura Díszpolgára 

 
(1) Tura Díszpolgára ( Díszpolgár) cím adományozható annak a magyar vagy külföldi 

állampolgárnak, aki- köztiszteletben álló tevékenysége polgárainak követendő példa és 
– hozzájárult Tura felemelkedéséhez és jó hírnevének öregbítéséhez: 

 
a./ valamely jelentős eredményt hozó munkájával 

 b./ egész életművével 
 

(2) Díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.Az 
emlékplakett kiviteli formáját a rendelet 1.számú melléklete tartalmazza 

(3) A díszpolgári cím adományozására különleges alkalmakként, de évente legfeljebb egy 
esetben kerülhet sor. 

(4) A Díszpolgár az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet 
(5) A Díszpolgárnak tanácskozási joga van a Képviselő-testület ülésein. 
(6) A Díszpolgár a turai Önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a 

Képviselő-testület tagjainak megfelelő hely illeti meg. 
(7) A Díszpolgári cím egy személynek csak egyszer adományozható. 

 
3.§ 

 
Turáért Emlékérem 

 
(1) Turáért Emlékérem ( továbbiakban Emlékérem) adományozható annak a személynek, 

csoportnak, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek, aki, vagy amely jelentős
eredményt ért el: 
a./ oktatás-nevelés területén: 
 - magasfokú szakmai felkészültséggel kiemelkedő pedagógiai tevékenységet  
 folytat 
 



b./ kultúra, sport területén: 
 - a település közművelődésének korszerű formáinak és módszereinek  
 kidolgozásában, illetve meghonosításában 

- a község testnevelési és sporttevékenységének szervezésében, sportversenyeken 
kiemelkedő teljesítmény elérésében 

- az egészséges életmódra nevelésben 
- a sportolók  eredményes felkészítésében 

 
c./ szociális- egészségügyi-, karitatív tevékenység; mentálhigiénia, ifjúságvédelem  

 területén 
 

d./ településfejlesztés, környezetvédelem, közbiztonság, gazdasági élet területén; 
 � 1Tura közellátásáért 

2 (2) Az emlékéremnek egy fokozata adható: anyaga bronz 
 (3) Az emlékérem mellé díszoklevél és tárgyjutalom jár. Az emlékérem kiviteli formáját      
 a rendelet 2.számú melléklete tartalmazza. 

 
4.§ 

 
Az elismerések adományozásának rendje 

 
(1) A Díszpolgári címet és az Emlékérmet ( továbbiakban elismerést) lehetőség szerint 

minden évben az augusztus 20-i „Szent István napi” ünnepségen kell átadni. 
(2) Az elismerések adományozása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az 

adományozásról szóló határozat elfogadásához a jelenlévő képviselők 2/3-nak, de 
legalább 8 főnek a szavazata szükséges. 

(3) Az odaítélést megelőző eljárást az Oktatási és Kulturális Bizottság folytatja le. 
Feladata, bármely turai állampolgár által előterjesztett javaslat mérlegelése és döntésre 
előkészítése. 

(4) Az előkészítő fórum után az Oktatási és Kulturális Bizottság rangsor szerinti alternatív 
javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé. 

(5) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés 
adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó 
jogosult. 

(6) Az elismerés mandátummal rendelkező önkormányzati Képviselő-testületi tagnak nem 
adományozható. 

 
5.§ 

 
(1) A kitüntetett személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 

 (2) A díjakkal járó jutalmak fedezetét az Önkormányzat éves költségvetéséből
biztosítja.  

���� 3(3) A Tura Díszpolgára kitüntető cím bruttó 80.000 Ft, a Turáért Emlékérem bruttó                           
 50.000 Ft pénzjutalom adományozásával jár. 
___________________________________________________________________________ 
1 A 3.§.(1) bekezdés d./ pontját kiegészítette a 14/1995.(IV.25.)sz.önkormányzati rendelet.Hatályos 1995.április 
25.napjától 
2 A 3.§ (2) bekezdését módosította a 13/1994.(VII.25.)sz.önkormányzati rendelet.Hatályos 1994.július 
25.napjától 
3 Az 5.§.(3) bekezdését beiktatta a 13/1998.(VII.28.)sz.rendelet.Hatályos 1998.július 28-tól  
 



6.§ 
 

A díjak visszavonása 
 

(1) A díjakat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik.A visszavonás 
okát önkormányzati határozatban kell indokolni. 

(2) A visszavonás módjára a 4.§.(2)-(4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően 
alkalmazni. 

 
7.§ 

 
(1) Ez a rendelet a mellékletek elkészülte után lép hatályba. 
(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 

Tura, 1993.március 29. 
 

Tóth István sk.                                                       Vadász György sk. 
 polgármester                                                                 jegyző

Az egységes szerkezet hiteléül: 
2003.december 18. 
 
Dolányi Róbertné 
jegyző


