Felgyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete
13/2011. (VIII.29.) önkormányzati rendelete
a díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról

Felgyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 1.§ (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság
kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7.§ (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról a következőket
rendeli el:
1.§
(1) Felgyő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Felgyő Község Díszpolgára”
címet alapít.
(2) A díszpolgári cím adományozható annak, aki munkásságával, a település érdekében
kifejtett tevékenységével a közéleti, a társadalmi, kulturális és sportéletben vállalt
szerepével a település fejlődését, jó hírnevének, ismertségének növelését szolgálja.
2.§
(1) A díszpolgári címmel díszoklevél és emlékplakett jár, „Felgyő Község Díszpolgára,
évszám” felirattal.
(2) A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető,
amelynek átvételére a díszpolgári címben részesülő örököse, illetve családjának
képviselője jogosult.
3.§
(1) A díszpolgárt megilleti a „Felgyő Község Díszpolgára” cím viselésének joga, a
díszpolgárt az önkormányzat által rendezett ünnepségekre és fontosabb
rendezvényekre meg kell hívni.
(2) A díszpolgári cím adományozásáról a község lakosságát a település honlapján és a
helyben szokásos egyéb módon tájékoztatni kell.
(3) A díszpolgári címben részesültek nevét a községháza épületében elhelyezett „Felgyő
Község Díszpolgárai” megjelölésű dísztáblán fel kell tüntetni.

4.§
(1) Évente egy díszpolgári cím adományozható, de nem kötelező minden évben a cím
odaítélése.
(2) A díszpolgár személyére bárki tehet indoklással ellátott írásbeli javaslatot, amelyet
Felgyő Község Polgármesteréhez kell benyújtani, a polgármester által évente közzétett
felhívás szerint, az abban foglalt határidőig.
(3) A Szociális, Oktatási és Sport Bizottság a beérkezett javaslatok alapján tesz a
képviselő-testületnek döntési javaslatot a díszpolgár személyére. A cím odaítéléséhez
ki kell kérni a jelölt személy ( vagy képviselője) nyilatkozatát, hogy a díszpolgári cím
adományozását elfogadja.
(4) A díszpolgári cím átadására ünnepélyes keretek között kerül sor ( pl: ünnepi testületi
ülésen, vagy más, az alkalomhoz méltó, településszintű rendezvényen ).
Az emléklapot és az emlékplakettet a polgármester adja át.
5.§
(1) A képviselő-testület a díszpolgári címet indoklással ellátott határozatával
visszavonhatja, ha a díszpolgár a cím viselésére érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen a díszpolgári cím viselésére különösen az, akit szándékos bűncselekmény
elkövetése miatt a bíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt és a
közügyek gyakorlásától eltiltott.
(3) A (2) bekezdésben említett okot bárki bejelentheti a képviselő-testületnek.
(4) Az érdemtelenné vált díszpolgár nevét a községháza épületében elhelyezett tábláról
törölni kell.
5.§
Jelen rendelet 2011. augusztus 30-án lép hatályba.

Horváth Lajos
polgármester

Petkovné Tápai Márta
jegyző

Záradék:
A rendelet hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2011. augusztus 29-én kihirdetést nyert.

Petkovné

Tápai Márta
jegyző

