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Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Figyelembe véve: 

a) A Berecki Sándor helyi tanácsos indítványozta 2021.02.24-i 14.824 számú 

Jóváhagyási referátumot, a Marosvásárhely Díszpolgára cím odaítélési szabályzatának 

jóváhagyására vonatkozóan,  

b) A szakapparátus keretében működő szakrészlegek jelentéseit,  

c) A Marosvásárhelyi Tanács keretében működő szakbizottságok jelentését, 

d) A helyi tanács plénumán megfogalmazott kiegészítő javaslatokat, 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

• A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (13) bekezdése, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

• A jogszabályok kidolgozásában használt jogalkotói normákra vonatkozó, újraközölt 

24/2000 számú törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

• Az újraközölt, a közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003-as 

törvény 7. cikkelye (13) bekezdése, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

•  A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése, a 139. cikkelye (1) bekezdése, a 196. 

cikkelye (1) bekezdése „a” betűje és a 243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, 

 

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a Marosvásárhely Díszpolgára cím odaítélési szabályzatát, a 

jelen közigazgatási okirat szerves részét képező mellékletnek megfelelően.  

 

2. cikkely: Jelen határozat dátumától a Marosvásárhely Díszpolgára cím és Pro Urbe 

kitüntetés odaítélési szabályzatára vonatkozó 2010. május 6-i 143-as számú helyi 

tanácsi határozat alkalmazhatósága megszűnik.  

 

3. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely Municípium Végrehajtó 

Testületét bízzák meg, a Bel- és külkapcsolati osztály révén.   

 

4. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a 

közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen 

határozatot közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében. 

 



 

 

 

     Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

 

 

 

(A határozatot 20 „igen” szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Melléklet 

 

A Marosvásárhely Díszpolgára cím odaítélési szabályzata  

 

A „Marosvásárhely megyei jogú város Díszpolgára” cím a helyi közigazgatásról szóló 

törvény, valamint Marosvásárhelyi Városi Tanács megszervezéséről és működéséről szóló 

rendelet alapján Marosvásárhely Megyei Jogú Város Tanácsa által adományozott legmagasabb 

kitüntetés.  

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. cikkely.  A cím odaítélése, adott esetben, a következők kezdeményezésére történik : 

a) a polgármester; 

b) a helyi tanácsosok; 

c) azon jogi személyek, akik a javasolt, jó eredményeket elért személy tevékenységi 

ágazatában fejtenek ki tevékenységet; 

d) Marosvásárhely megyei jogú város szavazójoggal rendelkező lakossága legkevesebb 

5%-ának támogatása, egy táblázat alapján (aláírva),  amely egy tanácsadó vagy helyi 

tanácsosok egy csoportja által támogatott határozattervezet alapját képezi  

 2. cikkely. A cím odaítélése nem függ a következőktől: 

a) állampolgárság; 

b) nemzetiség; 

c) életkor; 

d) lakhely; 

e) nem; 

f) vallási hovatartozás; 

g) Politikai hovatartozás. 

3. cikkely. A cím odaítélése, esetenként: 

a) a szóban forgó személy életében; 

b) post-mortem. 

4. cikkely. A cím jellemzői a következők: 

a) személyes jellegű; 

b) nem átruházható; 

c) a díszpolgári cím tulajdonosának joga; 

d) érvényessége meghatározatlan időre szól; 

 

 

II. fejezet 

Odaítélési kritériumok 

 

5. cikkely. A cím odaítélésére olyan személyek terjeszthetők fel, akik megfelelnek az 

alábbi kritériumok valamelyikének: 

a) helyi, országos vagy egyetemes elismeréssel rendelkező személyiségek, akik 

hozzájárultak Marosvásárhely megyei jogú város fejlődéséhez és arculatának 

kialakításához; 

b) azok a személyiségek, akik kiemelkedő eredményeikkel ismertté tették Marosvásárhely 

nevét belföldön és külföldön; 

c) azok a személyek, akik tevékenységükkel megakadályozták a különösen súlyos 

események bekövetkezését, vagy nagy önfeláldozással megmentették polgártársaik 

életét Marosvásárhely megyei jogú városban; 

d) azok a személyek, akik érdektől mentes cselekedeteikkel (adományok, humanitárius 

akciók stb.) jelentős javulást hoztak a marosvásárhelyi lakosság életkörülményeiben; 

e) volt politikai foglyok vagy háborús veteránok, akik későbbi munkájukkal hozzájárultak 

Marosvásárhely megyei jogú város pozitív megítéléséhez a világban; 



f) egyes marosvásárhelyi sportolók, akik nemzetközi versenyeken kiemelkedő 

eredményeket értek el. 

 

 

III. fejezet 

Összeférhetetlenség 

 

6. cikkely.  Nem kaphatják meg (tarthatják meg) a címet azon személyek, akik a következő 

helyzetek valamelyikében vannak: 

a) akit jogerős ítélettel elítéltek államellenes bűncselekményekért, emberiesség elleni 

bűncselekményekért, bűnügyi eljárás folytán; 

b) akinek olyan, folyamatban levő törvényszéki ügye van, amely aláásná a cím imázsát; 

c) aki erkölcstelen módon viselkedik; 

d) aki ellenséges és rágalmazó tevékenységet folytat az önkormányzattal vagy az állammal 

szemben. 

7. cikkely. Azon személyek, akik a 6. cikkelyben említett helyzetek valamelyikében találhatók, 

esetenként:  

a) nem szerezhetik meg a címet; 

b) elvesztik a megszerzett címet. 

 

IV. fejezet 

A cím odaítélési-, átadási- és nyilvántartásba vételi eljárása  

 

8. cikkely. A címre felterjesztettek elbírálásának menete a következő:: 

(1). A javaslatokat tartalmazó iratokat Marosvásárhely megyei jogú város Iktatójában jegyzik 

be, ezeket a Szociális-kulturális, Vagyoni- és Kereskedelmi Tevékenységek Igazgatóságának 

kell címezni.  

(2). Az iratoknak tartalmazniuk kell a következőket: 

a) a „Marosvásárhely megyei jogú város Díszpolgára” cím elfogadására vonatkozó 

Nyilatkozat; 

b) Személyazonossági irat (fénymásolat); 

c) Önéletrajz – eredetiben; 

d) Három ajánlás jogi vagy természetes személyek részéről, akik a Marosvásárhely megyei 

jogú város Díszpolgára címre felterjesztett személy tevékenységi ágazatából valók; 

e) a kezdeményező indoklása, eredetiben; 

f) a felterjesztett halotti bizonyítványa, esetenként (fénymásolat); 

(3). A Szociális-kulturális, Vagyoni- és Kereskedelmi Tevékenységek Igazgatósága összeállítja 

a jelentést és a határozattervezetet, ezeket továbbítja a polgármester felé, hogy ezeket 

ismertessék és megvitassák a Helyi Tanács szakbizottságaiban.  

(4). A javaslatokról a Marosvásárhely megyei jogú város Helyi Tanácsának plénumában 

vitáznak, rendes vagy rendkívüli üléseken; 

(5). A kulturális tevékenységért felelős igazgatóság által készített jelentés összefoglalóját a 

marosvásárhelyi önkormányzat képviselő-testülete plenáris ülésén olvassa fel az ülést vezető 

elnök.  

(6). A cím odaítélése Marosvásárhely Helyi Tanácsa ülésének plénuma által történik, egyszerű 

többség alapján; 

(7). Az elutasított javaslatok nem kerülhetnek újra vitára ugyanabban a törvényhozásban; 

(8). A cím odaítélése Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere által történik 

Marosvásárhely Helyi Tanácsának ülése keretében, vagy utólag, ünnepélyes keretek között.  

 

9. cikkely. A cím átadásának módszertana a következő:: 

a) Az ülés elnöke bejelenti a soron következő ünnepséget; 

b) Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere ismerteti a határozat meghozatalának 

indoklását; 

c) Marosvásárhely megyei jogú város polgármestere átadja a „Marosvásárhely megyei 

jogú város Díszpolgára” oklevelet és egy, erre a célra készült plakettet a díjazott 

személynek, vagy a díjazottat képviselő személynek; 



d) Szót kérhetnek más jelenlevő személyek is, akik méltatni kívánják röviden a díjazott 

érdemeit; 

e) Felszólal a díjazott vagy ennek képviselője; 

f) A díjazottat felkérik, hogy írjon néhány sort Marosvásárhely megyei jogú város 

Aranykönyvébe.   

10. cikkely. Az oklevelet a Társadalmi-kulturális, vagyoni- és kereskedelmi tevékenységek 

Igazgatósága által bejegyzik Marosvásárhely megyei jogú város Díszpolgárainak 

Nyilvántartó Regiszterébe.  

 

V. fejezet 

A cím tulajdonosai által szerzett jogok   

 

11. cikkely. A cím birtokosai a következő különleges jogokat szerzik meg: 

a) joguk van felszólalni Marosvásárhely Helyi Tanácsának ülésein azon anyagokat illető 

vitákban, amelyek a teljes közösséget érintik; 

b) joga van részt venni az összes, Marosvásárhely megyei jogú város Helyi Tanácsának 

patronátusa alatt zajló megnyilvánuláson, vagy azokon, ahol a tanács társszervezőként 

van jelen; 

c) joga van részt venni az összes, Marosvásárhely megyei jogú város Helyi Tanácsának 

alárendeltségébe tartozó intézmények által rendezett kulturális- és sportrendezvényen; 

d) joga van ingyenesen utazni bármely közszállítási eszközzel Marosvásárhely területén.  

12. cikkely. A 11. cikkelyben előírt jogok megszűnnek a következő esetekben: 

a) a cím birtokosának halála; 

b) a cím visszavonása. 

 

 

VI. fejezet 

A cím visszavonása 

 

13. cikkely.  A címet az alábbi esetekben vonják vissza: 

a) amennyiben az odaítélést követően, a 6. cikkelyben leírt összeférhetetlenség áll fenn; 

b) ha a cím tulajdonosa kárt okoz Marosvásárhely megyei jogú város imázsának, továbbá 

lakosainak, illetve az ország imázsának. 

14. cikkely. A cím visszavonása Marosvásárhely Helyi Tanácsa által történik, az alábbi 

metodológia szerint: 

a) értesítik Marosvásárhely megyei jogú város Helyi Tanácsát az 1. cikkelyben említett 

személyek által; 

b) az ügyet a Helyi Tanács bizottságai keretében vitatják meg; 

c) a cím visszavonása a Helyi Tanács egyszerű szavazati többséggel hozott határozata által 

történik. 

d) a Helyi tanács ülésére a cím birtokosa meghívást kap, és ha jelen van, kérésére szót kap; 

e) részvétel elmulasztása esetén a határozatot 15 napon belül közölni kell vele. 

 

VII. fejezet 

A díszpolgárok kötelezettségei 

15. cikkely.  A díszpolgároknak kötelességük népszerűsíteni Marosvásárhely megyei város 

imázsát. 

 

VIII. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

16. cikkely. A Díszpolgárokról szóló lakossági tájékoztatót elektronikusan is közzéteszik 

Marosvásárhely Önkormányzatának portálján, a szabályzat eredményeként megnyílt külön 

rovatban.  

 

 


