
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének21/2012. (XI.05.) számú 
önkormányzati rendelete AZ ELISMERŐ CÍMEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS 
ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJÉRŐL rendelkezik, hogy a helyi közösség 
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket, szervezeteket és 
vállalkozásokat méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és 
cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az 
utókor elé. A városi kitüntetések adományozásának feltételeit és eljárás rendjét 
a hivatkozott rendelet a következőképpen szabályozza. 
 
Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek 
csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város 
fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet valamely 
ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város 
értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.  
Pro urbe Emlékéremből évente legfeljebb egy adományozható, melyet városi 
ünnepség keretében kell átadni. Pro Urbe Emlékérem mellé díszoklevél jár. 
 
Rétság Város Díszpolgára cím adományozható annak a köztiszteletben álló 
magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki Rétság város és polgárai számára, a város 
fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végzett. Jelentős munkájával, vagy egész életművével általános 
elismerést szervezett.  
Rétság Város Díszpolgára cím posztumusz is adományozható. A Rétság Város 
Díszpolgára címből önkormányzati ciklusonként egy adományozható. 
A Rétság Város Díszpolgára címmel külön erre a célra készített díszoklevél és 
emlékplakett jár.  
 
Az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozható annak az általános vagy 
középiskolai tanulónak, aki megyei vagy országos tanulmányi versenyen elért 
kimagasló eredményével, a művészetek, illetve a sport területén egyénileg, vagy 
csapatban nyújtott kiemelkedő teljesítményével hírnevet szerzett városunknak. 
Az Év Rétsági tanulója elismerésből évente legfeljebb három adományozható. 
A csapatban elért kimagasló teljesítmény elismerése esetén a csapat tagjainak 
száma szerinti elismerés adományozható. Az Év Rétsági Tanulója elismeréssel 
oklevél jár.  
 
A Rétság Város Díszpolgára cím, a Pro Urbe Emlékérem és Az Év Rétsági 
Tanulója elismerések adományozására írásban javaslatot tehetnek: 
 

a) a Képviselő-testület tagjai 
b) a Képviselő-testület bizottságai 
c) önkormányzati intézmények 
d) rétsági civil szervezetek 
e) rétsági bejelentett lakóhellyel rendelkező állampolgárok 

 
A javaslatokat indoklással ellátva az adott év január 31-ig lehet leadni a 
Polgármesteri Hivatal jegyzőjének. 
 
 
                                                                                     Rétsági Polgármesteri Hivatal 


