Vasmegyer Község Képviselı-testületének
8/1997. (VI.27.) számú rendelete

Kitüntetı címek alapításáról és adományozásának rendjérıl1
(egységes szerkezetben)

Vasmegyer Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1. §. (6) bekezdés
a./ pontja alapján a kitüntetı címek alapításáról és adományozásának rendjérıl a következı
rendeletet alkotja:
A díszpolgári cím
1. §.
Vasmegyer Község Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség
szolgálatában kiemelkedı érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse,
valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelıképpen értékelve állíthassa példaként a
jelen és az utókor elé, díszpolgári címet alapít.
2. §.
(1) A „Vasmegyer Község Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedıen jelentıs munkájával vagy egész életmővével
mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános
elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, polgárai
életkörülményeinek javulásához, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként
személye vagy annak emléke köztiszteletben áll.
(2) Évente legfeljebb egy díszpolgári cím adományozható.
(3) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és 100.000 forint összegő
pénzjutalom vagy ennek megfelelı értékő tárgyjutalom jár.
3. §.
(1) Vasmegyer Község Díszpolgára az adományozás napjától viselheti a kitüntetı címet,
valamint élvezi azokat a külön jogokat, amelyek e rendelet szerint megilletik.
(2) Vasmegyer Község Díszpolgára:
a./ Tanácskozási joggal vehet részt a Képviselı-testület ülésein.
b./ Az Önkormányzat valamennyi rendezvényén díszvendég, és lehetıség szerint ezeken
megkülönböztetett hely illeti meg.
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c./ Elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az Önkormányzat saját halottjának
tekinti és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.
d./ Díjtalanul látogathat minden, az Önkormányzat által rendezett helyi, közmővelıdési,
mővészeti és sportrendezvényt.
Az elismerés adományozásának rendje
4. §.
(1)2 A díszpolgári címet adományozási évenként, az augusztus 20.-a alkalmával rendezett
ünnepség keretében, Vasmegyer Község Polgármestere adja át. A Millenniumi Emlékzászló
átadásának évében, az ebbıl az alkalomból megrendezésre kerülı ünnepségen is
adományozható a díszpolgári cím.
(2) A díszpolgári cím odaítélését és átadását megelızı eljárás lefolytatására a Képviselıtestület 7 tagú elıkészítı bizottságot hoz létre (lehet valamelyik jelenlegi bizottság is).
(3) A Bizottság javaslatát, a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki. Egyeztetés
hiányában rangsor szerint alternatív javaslatot terjeszt a Képviselı-testület elé.
(4) A díszpolgári cím posztumusz is adományozható. Ez esetben az elismerés átvételére a
legközelebbi hozzátartozója jogosult.
(5) A képviselı-testület a díszpolgári cím odaítélésérıl minısített szótöbbséggel dönt.
5. §.
(1) A díszpolgári díszoklevél a következıket tartalmazza:
-

Az adományozó megjelölése
A díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét
Az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását
Az adományozás keltét
A polgármester és a jegyzı aláírását
A Képviselı-testület pecsétjét.

(2) A díszpolgári cím adományozását rövid életrajz, az érdemek rövid leírásával, díszes
kivitelő albumban kell megörökíteni és nyilvántartani.
Az elismerés visszavonása
6. §.
(1) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné
válik.
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(2) Érdemtelen díszpolgári címre különösen az, aki közösségellenes magatartást tanúsít vagy
akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerısen eltiltott.
(3) A visszavonás módjára a 3- §. (2) – (5) bekezdésében foglalt szabályokat kell megfelelıen
alkalmazni.
6/A §.3
Vasmegyer Községért
(1) „Vasmegyer Községért” kitüntetés adományozható azoknak az állampolgároknak, akik
huzamosabb idın át, kiemelkedı munkát végeztek, kimagasló eredményt értek el a település
érdekében.
(2) Évente legfeljebb három kitüntetés adományozható. Elsı alkalommal azonban a
Képviselı-testület ennél több személynek is adományozhatja a kitüntetést.
(3) A kitüntetés átadási ideje minden évben az október 23-a alkalmával megrendezésre kerülı
ünnepi testületi ülés.
(4) A kitüntetı címmel díszoklevél és bruttó 20.000 forint összegő pénzjutalom jár.
(5) Az elismerés adományozásának rendjére az e §-ban foglalt eltérésekkel, a rendelet 4. §ában foglaltak az irányadók.
Vegyes rendelkezések
7. §.4
(1) A „Díszpolgári cím” és a „Vasmegyer Községért” elismerésben részesített személyekrıl a
Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet és gondoskodik a 3. §. (2) bekezdésében foglaltak
érvényesítésérıl.
(2) A „Díszpolgári cím” és a „Vasmegyer Községért” elismerésekkel járó juttatások
költségeinek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell tervezni és biztosítani.
Záró rendelkezések
8. §.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Vasmegyer, 1997. június 27.

Szabó József sk.
polgármester
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Dr. Hostyisovszki István sk.
jegyzı

