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IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2/2015. (02.09.) önkormányzati rendelete 
 

A díszpolgári cím, a Pro Urbe Emlékérem, Ibrányért Díszcímer, valamint a Város Kiváló 
Közalkalmazottja, a Város Kiváló Köztisztviselője kitüntetés adományozásáról szóló 6/2000 

(III.17.) önkormányzati rendelet módosítása  
 
Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikkének (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikkének (1) bekezdése i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § 
 

A díszpolgári cím, a Pro Urbe emlékérem, Ibrányért Díszcímer, valamint a Város Kiváló 
Közalkalmazottja, a Város Kiváló Köztisztviselője kitüntetés adományozásáról szóló 6/2000 
(III.7.) önkormányzati rendelet,(továbbiakban: Rendelet) címe helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„A díszpolgári cím, a Pro Urbe Emlékérem, Ibrányért Díszcímer, a Város Kiváló 
Közalkalmazottja, a Város Kiváló Köztisztviselője, valamint Ibrány Kiváló Tanulója 
kitüntetés adományozása” 

2. § 
 

A Rendelet 3/A §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(3) Az Ibrányért Díszcímer mellé pénzjutalom jár, melynek a nettó összege személy esetén 
50.000.-Ft, csoport esetén 100.000.-Ft.” 

 
3. § 

 
A Rendelet 3/B §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(3) A cím mellé pénzjutalom jár, melynek az összege nettó 50.000.-Ft.” 
 

4.§ 
 

A Rendelet  a következő 3/C § - al egészül ki : 
 

„ 3/C § 
   IBRÁNY KIVÁLÓ TANULÓJA 
 
(1) Ibrány Kiváló Tanulója elismerés adományozható annak az ibrányi állandó lakcímmel 

rendelkező, felsőoktatási intézmény (BSc, MSc) nappali tagozatán államilag 
finanszírozott képzésben tanuló diáknak,   aki a tanulmányi előmenetelében  legalább az 
utolsó két, egymást követő félévben kiemelkedő  (BSc képzés esetén minimum 4,51 
százados, MSc illetve osztatlan képzés esetén minimum 4,01 százados tanulmányi 
eredmény ) teljesítményt nyújtott,  ezáltal  példát mutat a város  fiatalságának, s ezt a 
teljesítményét a közösség elismeri. 

 



(2) Nem adható kitüntetés annak a hallgatónak, aki a tanulmánya idején félévet ismételt, 
illetve halasztott. 

 
(3) Az Ibrány Kiváló Tanulója elismerés évente legfeljebb kettő adományozható.  
 
(4) Az elismerés mellé egyszeri pénzjutalom jár, melynek az összege nettó 50.000.-Ft. 
 
(5) Az elismerés csak egy alkalommal adományozható egy személynek. 

 
(6) Az Ibrány Kiváló Tanulója elismerés adományozására irányuló javaslatot, indítványt az 

(1) bekezdésben meghatározott feltételek egyidejű hitelt érdemlő igazolásával 
(Tanulmányi Osztály által kiadott igazolás, leckekönyv másolat, stb..) adott évre 
vonatkozóan július 15-ig jogosult megtenni bárki, akinek a feltételeknek megfelelő 
hallgatóról információja van.„ 

 
5. § 

 
A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„(2) Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárást a Képviselő-testület 
Szavazatszámláló Ügyrendi Jogi Bizottsága folytatja le. A Bizottság a 3/C §-ban 
meghatározott kitüntetés kivételével a javaslatok benyújtására rendelkezésre álló határidőt 
követő 60 napon belül folytatja le a megelőző eljárást, s terjeszti a javaslatát a Képviselő-
testület elé. Az Ibrány Kiváló Tanulója elismerés esetén legkésőbb július 31-ig folytatja le az 
előkészítő eljárást, s terjeszti javaslatát a Képviselő-testület elé.”  
 

6.§ 
 

A Rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti.  
 
Ibrány, 2015. január 26. 
 
 

Berencsi Béla  Bakosiné Márton Mária  
polgármester   jegyző 

 
 
 


