(Egységes szerkezetben!)

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK*
11/1996. (X. 10.)** Ök.
rendelete1
Vásárosnamény város címerének és zászlajának alkotásáról, díszpolgári cím, valamint
kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről.

Vásárosnamény Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló
1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján – a város
hagyományainak ápolása, a lakosság összetartozása szimbólumának kifejezésre juttatása
céljából – város címerének és zászlajának alkotását, valamint kitüntető díjak adományozását
határozta el, amelyről a következő rendeletet alkotta: 2

I. FEJEZET
1. §
A címer leírása
Vásárosnamény város címere: a háromszögpajzs egyszer hasított, egyszer vágott.
A négy mező színei (mázak)
1./ vörös
2./ kék
3./ vörös
4./ kék
/A számozás a heraldikai jobbról indul, felülről/
Az egyes mezők leírása:
1./ Vörös alapon arany tölgyfa levelekkel és makkal.
1

A rendelet jelölését módosította a 15/2004. (V. 06. ) Ök. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.
május 06. napjától.
2
A 15/2004. (V. 06.) Ök. rendelet 2. § (1) bekezdésével módosított szöveg. Hatályos 2004. május 06.
napjától.
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2./ Kék alapon ezüst híd.
3./ Kék alapon három ezüst pólya (három folyó).
4./ Vörös alapon három arany búzaszál kalásszal.

2. §
A címer használatának köre
(1) A város címere a település történelmi múltjára és a mai jellegzetességére utaló jelkép, a
Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.
Ha az államigazgatási tevékenység során a Magyar Köztársaság címerének használata
kötelező, azzal együtt a helyi címer nem használható.
A város címere kizárólag díszítő és utaló jelképként használható, hatósági eljárás során
nem alkalmazható.
(2) A város címere külön engedély nélkül az alábbi események során és helyeken
alkalmazható:
a) a Képviselő-testület és bizottságai tanácskozó termeiben, felhívásain, meghívóin,
programjain, tervein, és más szervekkel kötött megállapodásain, szerződéseken,
levélpapírjain.
b) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon.
c) a Képviselő-testület által alapított (kiadott) díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető-,
vagy emlékérmeken, általa szervezett ünnepségeken, rendezvényeken, bemutatókon,
kiállításokon.
d) a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségeiben.
e) a Polgármesteri Hivatal által szervezett jelentősebb kulturális és sporteseményeken,
ezek emléklapjain, jelvényein, érmein.
f) nemzetközi kapcsolatokban.
g) a Polgármester és a Jegyző által hivatalos levelezés során használt levélpapíron.
h) a város pecsétjén.
(3) A város címere a Polgármester engedélyével felhasználható intézmények, szervezetek,
vállalkozások és magányszemélyek által is az alábbi esetekben, helyeken és tárgyakon:
a) a város intézményeiben,
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b) a városi intézmények, üzemek által kiadott és az üzem, intézmény történetével,
életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon, cím- és cégtáblákon,
c) idegenforgalmi propaganda kiadványokon,
d) a várossal összefüggő kiállításokon, vásárokon,
e) a város jelentősebb kulturális intézményeinek és sportegyesületeinek emléklapjain,
érmein,
f) cserezászlókon, jelvényeken, emlék- és ajándéktárgyakon.

3. §
A címer használatának módja

(1)A város címerét kizárólag hiteles alakban – az ábrázolás hűségének, méretarányának,
színeinek megtartása mellett – szabad használni.
(2)A címer elemei önállóan nem használhatók.
(3)A címer védjegyként nem használható.
(4)Kivételes esetben megengedhető, hogy a címer a tárgy anyagának természetes színében
(fém, bőr, fa) készüljön.
(5)Nyomdai úton való előállítása esetén (pl. levélpapíron, meghívón) a címer fekete-fehér
színben is alkalmazható, a címertan szabályainak megfelelően.

4. §
A címer előállításának, használatának, forgalomba hozatalának engedélyezése

(1) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott engedély érvényessége egyszeri alkalomra,
meghatározott időpontig, vagy visszavonásig szólhat. Erről a kiadott engedélyben kell
rendelkezni.
(2) A címer használatára, előállítására vonatkozó engedélyben – indokolt esetben – a jelen
önkormányzati rendeletben foglaltakon túl, külön előírások is alkalmazhatók, elsősorban
a felhasználásra vonatkozóan.
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(3) Az engedélyt a Polgármester adja ki. A kiadott engedélyeket a városi újságban közzé kell
tenni.
(4) Ha a címer előállítását, forgalomba hozatalát, kereskedelmi szándékkal kérik, úgy a
becsült bevétel 5 %-ának megfelelő engedély-díj, minimum 1.000,-Ft befizetését elő kell
írni.
(5) A címer használatának engedélyezése iránti kérelmet Vásárosnamény
Polgármesteréhez kell benyújtani, mely kérelemnek tartalmaznia kell:
-

város

a kérelmező szerv, vagy személy nevét és címét,
a címer előállításának, felhasználásának célját, módját,
előállítás esetén a készítendő mennyiséget,
a forgalomba hozatal módját,
kereskedelmi forgalmazás esetén a javasolt egységárat és a várható bevételt,
a címer használatának időtartamát,
a címer díszített tárgy mintapéldányát (fényképét, tervrajzát).

(6) Vásárosnamény város címerének előállítására, felhasználására, illetőleg forgalomba
hozatalára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
-

az engedélyes megnevezését, címét,
az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,
a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,
a terjesztés, forgalomba hozatal módjára, mennyiségére vonatkozó esetleges
kikötéseket,
- a felhasználással kapcsolatos esetleges egyéb előírásokat,
- engedélyezési díj megállapítása esetén a befizetéshez szükséges bankszámla
számlaszámát, a befizetési díj összegét, a befizetés határidejét.
(7) A kiadott engedély egy példányát a befizetendő díj előírása – esetleg behajtása – céljából
minden esetben meg kell küldeni a pénzügyi feladatot ellátó belső szervezeti egységnek.
(8) A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről nyilvántartást kell vezetni.
(9) Nem adható engedély a város címerének használatára, illetőleg a már kiadott engedélyt
vissza kell vonni, ha a használat vagy a forgalomba hozatal módja és körülménye a város
jó hírnevét, vagy a lakosság érzületét sérti.
(10) A címer elkészíthető címerjelvény, illetve díszplakett formájában is.
A címerjelvény meghatározott díjazás ellenében kerül forgalomba. A Képviselő-testület
vendégeknek, delegáció tagjainak térítés nélkül is adományozhatja.
A díszplakett tokban, kivételes alkalmakkor és kiemelkedő személyiségeknek
adományozható.
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Az adományozásról, az adományozás időpontjának és az adományozott nevének, címének
feltüntetésével nyilvántartást kell vezetni.

II. FEJEZET
5. §
A zászló leírása
Vásárosnamény város zászlaja:
(1) A zászlólap óarany selyem, téglalap alakú, 2:1 a magasság és a szélesség aránya.
(2) A város címere a zászló függőleges tengelyében helyezkedik el, a zászló tömegének 3/5
magasságában.
(3) A címer színezése megegyezik az eredetivel. A címert vékony fehér keret választja el a
zászló alapszínétől. A zászlólap vége saját színében rojtozott, mérete a zászló 1/14-ed
részhosszúsága.
(4) A város neve, a Vásárosnamény felírat követi a pajzs alsó ívének vonalát, TIMES antikva
betűtípussal, fehér színnel.
(5) A zászló rúdja természetes színnel pácolt-lakkozott.

6. §
A zászló használatának köre
(1) A város zászlaja használható:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a városházán,
nemzeti ünnepek alkalmával a város területén,
a Képviselő-testület üléstermében,
jelentősebb helyi események alkalmával,
a város bel- és külföldi kapcsolataiban,
cserezászlóként és – a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével –
elismerésként.

(2) A zászló előállítására, forgalomba hozatalának engedélyezésére vonatkozóan a 4. §
előírásai értelemszerűen alkalmazandók.
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(3) A városi és köztársasági zászló együttes alkalmazása esetén a városi zászló nem lehet
nagyobb a nemzeti zászlónál. Mindenkor a nemzeti zászló jelentőségének érvényesülését
kell biztosítani. A városi zászló használata a köztársasági zászló használatát nem
helyettesítheti.

III. FEJEZET
7. §
A "Díszpolgári cím", "Vásárosnamény Városért - Pro Urbe”, valamint "A köz
szolgálatáért" kitüntető díj adományozásának feltételei

(1) A Díszpolgári cím adományozható:
a) annak a vásárosnaményi származású személynek, aki munkásságával országos, vagy
nemzetközi hírnevet szerzett, szülővárosával rendszeres kapcsolatot tart.
b) annak a Vásárosnaményban élő személynek, aki munkásságával Vásárosnamény város
és lakossága érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtett, vagy fejt ki, és ezzel
közvetlenül vagy közvetve hozzájárult a város fejlődéséhez.
c) annak a magyar, illetve külföldi állampolgárnak, aki Vásárosnamény város és
lakossága érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtett, vagy fejt ki és ezzel közvetlenül, vagy közvetve hozzájárult a város fejlődéséhez.
(2) "Vásárosnamény Városért - Pro Urbe" kitüntető díj adományozható:3
azoknak a személyeknek, vagy közösségeknek, akik a város gazdasági, kulturális,
társadalmi, egészségügyi fejlődése terén, hosszabb időn át kiemelkedő munkát
végeztek, és ezzel jelentősen hozzájárultak a város szellemi, erkölcsi és anyagi
értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.
(3) "A köz szolgálatáért" kitüntető díj adományozható azoknak a Vásárosnaményban
dolgozóknak – elsősorban köztisztviselőknek és közalkalmazottaknak –, akik
kiemelkedő eredményt értek el életpályájuk, munkájuk során.4

8. §

3
4

Módosította a 19/2009. (X. 01.) Ök. rendelet 13. §-a. Hatályos 2009. október 01. napjától.
Módosította a 19/2009. (X. 01.) Ök. rendelet 13. §-a. Hatályos 2009. október 01. napjától.
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Az ajánlás
(1) A Díszpolgári cím, "Vásárosnamény Városért - Pro Urbe", valamint "A köz
szolgálatáért" kitüntető díj adományozására ajánlatot tehet:
a) a Képviselő-testület bármely tagja,
b) a Képviselő-testület bizottságai,
c) a helyi társadalmi szervezetek,
d) a helyi egyesületek,
e) az önkormányzati intézmények vezetői,
f) a Polgármesteri Hivatal vezetője, valamint
g) Vásárosnamény város legalább 100 polgára.
(2) A Polgármester az adományozás évében legkésőbb május 31. napjáig írásban megküldött
felkérésében kér ajánlást az (1) bekezdés a-f) pontjaiban meghatározottaktól, melyet e
rendelet mellékletét képező formanyomtatványon június 30. napjáig lehet hozzá
benyújtani. Az (1) bekezdés g) pontja alatt meghatározottak szintén ezen időpontig
juttathatják el a kitüntetés adományozására irányuló javaslatukat a Polgármesterhez. Az
ajánlásnak tartalmaznia kell az elismerés alapját szolgáló munkásság ismertetését. 5
9. §
Az ajánlások elbírálása

A beérkezett ajánlások előkészítésére és rangsorolására a Polgármester a Képviselő-testület
állandó bizottságainak elnökeiből álló eseti bizottságot kéri fel.6
10. §
Az adományozás
(1)A "Díszpolgári cím", "Vásárosnamény Városért - Pro Urbe" és "A köz szolgálatáért"
kitüntető díjak adományozásának jogát Vásárosnamény Város Képviselő-testülete
gyakorolja. Az adományozott díjak átadására az adományozás évének október 23. napján
kerülhet sor.
(2)A "Díszpolgári cím", a "Vásárosnamény Városért - Pro Urbe" és "A köz szolgálatáért"
kitüntető díj adományozásához a Képviselő-testület minősített többségű szavazata
szükséges.

3
6

A 2/2007. (II. 13.) Ök. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2007. február 15. napjától.
A 2/2007. (II. 13.) Ök. rendelet 3. §-ával módosított szöveg. Hatályos 2007. február 15. napjától.
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(3)A kitüntetési ügyekben – erre irányuló indítvány esetén – a Képviselő-testület döntésétől
függően titkos szavazás rendelhető el.
(4)Díszpolgári cím” önkormányzati választási ciklusonként – fő szabályként a ciklus utolsó
évét megelőző évben – egy adományozható.7
(5) "Vásárosnamény Városért - Pro Urbe" kitüntető díj kétévente egy adományozható. 8
(6) "A köz szolgálatáért" kitüntető díj kétévente legfeljebb öt adományozható.9

11. §
A "Díszpolgári cím", "Vásárosnamény Városért - Pro Urbe" és a "A köz szolgálatáért"
kitüntető díjak
(1) A Képviselő-testület által adományozott cím, valamint kitüntető díj díszoklevéllel kerül
átadásra, mely tartalmazza:10

-

az adományozó megjelölését,
az adományozó testület határozatának számát,
az adományozásra felhatalmazó önkormányzati rendelet számát,
az elismerés alapjául szolgáló munkásság megnevezését,
az adományozás időpontját, valamint
az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását.

Az oklevelet az önkormányzat polgármestere és jegyzője írja alá.
(2) A „Díszpolgár” kitüntető díj emlékplakettje:
A kitüntetés 100 mm átmérőjű, kör alakú, kétoldalas érem, anyaga fém.
A plakett előlapján a várossá nyilvánításkor készített emlékplakett rajzolata és a szélén
"VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS 1979. JANUÁR 1" felirat található.
A plakett másik oldalán középen a város címerének rajzolata, míg a címer fölött és alatt
– a két szóra osztottan - "VÁSÁROSNAMÉNY DÍSZPOLGÁRA" felirat szerepel.11
7

A 2/2007. (II. 13.) Ök. rendelet 4. § (2) bekezdésével módosított szöveg. Hatályos 2007. február 15.
napjától.
8
A 2/2007. (II. 13.) Ök. rendelet 4. § (2) bekezdésével módosított szöveg. Hatályos 2007. február 15.
napjától. A kétévenkénti időintervallumra való áttérést 2007. évtől kell számítani.
9
A 2/2007. (II. 13.) Ök. rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos 2007. február
15. napjától. A kétévenkénti időintervallumra való áttérést 2007. évtől kell számítani.
10
A 11. § (1) bekezdésének felvezető mondatát módosította a 2/2007. (II. 13.) Ök. rendelet 5. §-a.
Hatályos 2007. február 15. napjától.
11
A 22/2003. (XI. 04.) Ök. rendelet 1. § (1) bekezdésével módosított szöveg. Hatályos – a 15/2004.
(V. 06.) Ök. rendelet 3. § (5) bekezdés b) pontja szerint – 2003. november 04. napjától.
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(3) A "Díszpolgári cím" adományozását rövid életrajz, és az érdemek rövid leírásával díszes
kivitelű albumban kell megörökíteni és nyilvántartani.
(4) "Vásárosnamény Városért - Pro Urbe" kitüntető díj emlékplakettje:
A kitüntetés 80 mm átmérőjű, kör alakú egyoldalas érem, anyaga fém.
Előlapján Vásárosnamény város címere, a várost érintő három folyó rajzolata, valamint
"VÁSÁROSNAMÉNY VÁROSÉRT – PRO URBE" felirat található.12
(5) "A köz szolgálatáért" kitüntető díj emlékplakettje:
A kitüntetés 80 mm átmérőjű, kör alakú, egyoldalas érem, anyaga fém.
Előlapján – balról egy búzaszáltól ölelve – Vásárosnamény város címere,
valamint alsó szélén "A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT" felirat található. 6
(6) "Vásárosnamény Városért - Pro Urbe", valamint "A köz szolgálatáért" kitüntető díjban
részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

12. §
A díszpolgári címmel és kitüntető díjakkal járó kedvezmények
(1)

Vásárosnamény város díszpolgára az Önkormányzat és a város lakosságának tiszteletét
és megbecsülését élvezi.
Ennek kifejezéseként:
- az Önkormányzat által rendezett hivatalos rendezvényekre meg kell hívni,
- felkérhető a várost képviselő delegáció résztvevőjeként,
- a Képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal vehet részt,
- a Polgármesteri Hivatal tisztségviselői és dolgozói valamint az önkormányzati
intézmények vezetői és beosztott dolgozói soron kívül és ügyfélfogadási időn kívül is
kötelesek fogadni,
- elhalálozásakor – a családja kívánságára – ingyenes sírhely illeti meg, amit az Önkormányzat biztosít.13

(2)

Vásárosnamény város díszpolgára jogosult ünnepélyes alkalomkor a címet használni. A
cím használata úgy történhet, hogy annak jelentősége és tekintélye ne csökkenjen.

12

A 22/2003. (XI. 04.) Ök. rendelet 1. § (2) bekezdésével módosított szöveg. Hatályos 2003.
november 04. napjától.
13
A 12. § (1) bekezdése a 18/2006. (VIII. 03.) Ök. rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos
2006. augusztus 3. napjától.
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(3)

A díszpolgári cím külföldi állampolgár részére történő adományozása esetén az Őt
megillető kedvezményekről a Képviselő-testület határozatilag dönt.

(4)

A „Díszpolgári cím” mellé pénzjutalom jár, melynek kifizetendő (nettó) összege
megegyezik az adományozott cím átadásakor érvényes köztisztviselői illetményalap
háromszorosával.14

(5)

"Vásárosnamény Városért - Pro Urbe" kitüntető díj mellé pénzjutalom jár, melynek
kifizetendő (nettó) összege megegyezik az adományozott díj átadásakor érvényes
köztisztviselői illetményalap kétszeresével.15

(6)

"A köz szolgálatáért" kitüntető díj mellé pénzjutalom jár, melynek kifizetendő (nettó)
összege megegyezik az adományozott díj átadásakor érvényes köztisztviselői
illetményalap másfélszeresével.16
13. §17
A díszpolgári cím és kitüntető díjak visszavonása

(1) A Képviselő-testület által adományozott címet, valamint kitüntető díjat vissza kell vonni,
ha szándékos bűncselekmény elkövetése miatt a kitüntetettet végrehajtandó
szabadságvesztés büntetésre ítélték. Az adományozott cím, valamint kitüntető díj
visszavonható, ha a kitüntetett annak viselésére – a Képviselő-testület megítélése alapján
– egyéb módon méltatlanná vált.
(2) A visszavonást írásban – időkorlátozás nélkül – a Polgármesternél bárki
kezdeményezheti. A kezdeményezésben meg kell jelölni a visszavonást megalapozó
indokot, bizonyítékot. A visszavonásról a Képviselő-testület dönt, illetve dönthet a
rendelet 9. § szerinti bizottság javaslatára, s figyelemmel a 10. § (2)-(3) bekezdéseiben
meghatározottakra.
(3) A visszavonásra vonatkozó képviselő-testületi határozatot a díszalbumba és a
nyilvántartásba be kell vezetni, valamint az érdekeltekkel közölni kell.
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14. §
14

A 2/2007. (II. 13.) Ök. rendelet 6. §-ával módosított szöveg. Hatályos 2007. február 15. napjától.
A 2/2007. (II. 13.) Ök. rendelet 6. §-ával módosított szöveg. Hatályos 2007. február 15. napjától.
16
A 2/2007. (II. 13.) Ök. rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 2007. február 15. napjától.
17
A 13. § a 2/2007. (II. 13.) Ök. rendelet 7. §-ával módosított szöveget tartalmazza. Hatályos 2007.
február 15. napjától.
18
A rendelet IV. Fejezetét (a 14. §-t) a 6/1999. (III. 11.) Ök. rendelet 2. §-a iktatta be. Hatályos 1999.
március 11. napjától.
15
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(1) A város érdekében kifejtett tevékenység, a hazai és külföldi kapcsolatok kialakítása,
elmélyítése elismerésére a képviselő-testület "Vásárosnaményért Emlékplakett" kitüntető
elismerést alapít.
(2) "Vásárosnaményért Emlékplakett" kitüntető elismerést első alkalommal a Képviselőtestület, azt követően a Polgármester adományozhat.
(3) A "Vásárosnaményért Emlékplakett" leírása:
A kitüntetés 120 mm átmérőjű, kör alakú, egyoldalas érem, anyaga fém.
A plakett első oldalán fő motívumként a beregi tájon őshonos tölgyfa látható,
mely egyszerre fejezi ki a vidék értékeit és megtartó erejét.
Az előlap arányosan három részre – a fa gyökerére, törzsére és koronájára – oszlik,
szimbolizálva a város múltját, jelenét és jövőjét.
Alul, a gyökérzet által ölelt három hiteles pecsétnyomat a város három történelmi
településrésze. A fa plasztikus törzse e három szálból fonódik össze, majd életteli
koronává fejlődik, melynek ágai között a város címere látható.
A középső szövegmezőben – csiszolt felületen – egyedi kiosztású betűkkel
„VÁSÁROSNAMÉNYÉRT” felirat található.19
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15. §
Vegyes és záró rendelkezések

(1)

21

Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg az, aki Vásárosnamény város címerét,
zászlajának e rendeletben meghatározottaktól eltérően
a) engedély nélküli előállít,
b) engedélytől eltérően használ, vagy
c) forgalomba hoz.
(2) A címer, zászló, az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét az önkormányzat
éves költségvetésében kell biztosítani.
(3) A korábban adományozott díszpolgári címek továbbra is viselhetők.

19

A 22/2003. (XI. 04.) Ök. rendelet 1. § (2) bekezdésével módosított szöveg. Hatályos 2003.
november 04. napjától.
20
A rendelet V. Fejezetének, valamint §-ának számozását a 6/1999. (III. 11.) Ök. rendelet 3. §-a
módosította. Hatályos 1999. március 11. napjától.
21
Módosította a 11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2012. május 1-től.
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(4) A város címeréről, valamint a rendelet III. fejezetében szabályozott díszpolgári címmel és
kitüntető díjakkal járó emlékplakettekről készített fényképet (vagy annak jó minőségű
másolatát) a rendelethez függelékként kell csatolni.22
(5) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.*
Ezzel egyidejűleg Vásárosnamény Város Képviselő-testületének 3/1993. (I. 29.) Ök.
számú rendelete hatályát veszti.23
(6) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.)
európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (3) bekezdésének megfelelő követelményt
tartalmaz.24
Hegedűs Antal sk.
Kovács Judit sk.
polgármester
aljegyző
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------* A rendelet elfogadva: Vásárosnamény, 1996. október 10.
** A rendelet kihirdetve: Vásárosnamény, 1996. október 28.
Kovács Judit sk.
aljegyző

Ezen rendelethez tartoznak:
 mellékletként – javaslat-formanyomtatvány a díszpolgári cím, valamint a kitüntető
díjak adományozására.
 függelékként – a város címeréről, valamint a díszpolgári címmel és kitüntető díjakkal
járó emlékplakettekről készített fénykép (vagy annak jó minőségű másolata)

22

A 6/1999. (III. 11.) Ök. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 1999. március 11. napjától.
A bekezdés számozását a 6/1999. (III. 11.) Ök. rendelet 4. §-a módosította. Hatályos 1999. március
11. napjától.
24
Beiktatta a 19/2009. (X. 01.) Ök. rendelet 14. §-a. Hatályos 2009. október 01. napjától.
23
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Melléklet Vásárosnamény város címerének és zászlajának alkotásáról, díszpolgári cím,
valamint kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 11/1996. (X. 10.) Ök.
rendelethez.
JAVASLAT
…………………..…………………........................
kitüntetés adományozására
A javasolt ......................................……………………………..(neve, megnevezése)
Anyja neve: ...............................…………………………………………………………
Születési helye, ideje: ..................………………………………………………………
Munkahelye: ...............................……………………………………………………….
Beosztása (foglalkozása) ..................……………………………………………………
Lakcíme:...................................………………………………………………………….
A javaslat indoklása: ......................................…………………………………………
............................................................………………………………………………….
............................................................………………………………………………….
............................................................………………………………………………….
............................................................………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(A javaslat részletes indoklását – amennyiben a nyomtatványon nem fér el – a JAVASLAThoz kell csatolni.)
…………............... , …….. év ………….........hó ……....nap

.......................…………………..
a javaslattevő aláírása
13

Függelék Vásárosnamény város címerének és zászlajának alkotásáról, díszpolgári cím,
valamint kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 11/1996. (X. 10.) Ök.
rendelethez.

A címer képe:
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