Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2018. (X.12.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről
Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§
(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i)
pontjában, és a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Álmosd községért kifejtett
kiemelkedő tevékenységért „ÁLMOSD KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” cím adományozásának
fenntartását határozza el.
(2) E kitüntető cím annak adományozható, aki a település érdekében kifejtett tevékenységével
hosszú időn keresztül és igen jelentős mértékben hozzájárult a település felemelkedéséhez,
gazdasági erejének növekedéséhez, hírnevének öregbítéséhez, ismertségének növeléséhez.
(3) A díszpolgári cím adományozható élő személynek, valamint posztumusz jelleggel.
2.§
(1) A díszpolgári cím adományozása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A határozatot
zárt ülésen, minősített többséggel kell meghozni.
(2) A díszpolgári címből évente legfeljebb egy adományozható.
(3) A díszpolgári cím ugyanazon személy részére csak egyszer adományozható.
(4) A posztumusz kitüntetés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
3.§
(1) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek:
a) polgármester,
b) önkormányzati képviselők,
c) az Álmosdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete,
d) az Álmosd községben működő társadalmi és civil szervezetek.
(2) A képviselő-testületi határozatban rögzíteni kell:
a) a díszpolgár nevét és lakcímét,
b) a díszpolgári cím alapjául szolgáló érdemek felsorolását,
c) a díszpolgári cím átadásának időpontját.
(3) A képviselő-testületi határozatot a kitüntetett részére meg kell küldeni.
(4) A díszpolgári cím ünnepélyes keretek közötti átadásának időpontjáról a képviselő-testület
dönt.
(5) A díszpolgári címet a polgármester vagy az általa megbízott személy adja át.

4.§
(1) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és élő személy esetében
Álmosd község címerével ellátott arany pecsétgyűrű vagy plakett, elhunyt személy esetében
emlékplakett jár.
(2) A díszoklevél és az emlékplakett tartalmazza:
a) az adományozó megjelölését,
b) a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét,
c) az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,
d) az adományozás keltét,
e) az önkormányzat címerét.
(3) A díszoklevél a (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza továbbá a polgármester és a
jegyző aláírását, valamint az önkormányzat pecsétjét.
5.§
(1) Álmosd Község Díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti az Álmosd Község
Díszpolgára címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a
díszpolgárokat megilletik.
(2) Álmosd Község Díszpolgára:
a) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein,
b) az Önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és a lehetőségek
szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,
c) díjtalanul látogathatja az önkormányzat valamennyi közművelődési és
művészeti intézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit,
d) halála esetén az Önkormányzat díszsírhelyet készíttet részére.
6.§
(1) Az elismerésben részesített személyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza:
a) a kitüntetésben részesült személy nevét, lakcímét,
b) az adományozás időpontját, az adományozásról szóló képviselő-testületi
határozat számát.
(3) A nyilvántartást Álmosd község hivatalos honlapján közzé kell tenni.
(4) A díszpolgár fényképét tablón az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatalban méltó helyen
lehet elhelyezni.
(5) A díszpolgári cím költségeinek fedezetét Álmosd Község Önkormányzata éves
költségvetéséből kell biztosítani.
7.§
(1) A díszpolgári címet a polgármester kezdeményezésére a képviselő-testület határozattal
megvonhatja attól az elismerésben részesített személytől, aki annak viselésére méltatlanná,
érdemtelenné vált.
(2) Mérlegelés nélkül vissza kell vonni, ha a cím birtokosát:
a) a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélte,
b) a bíróság közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltotta.
(3) A megvonásról értesíteni kell az érdekeltet.
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8.§
(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Álmosd, 2018. október 11.

Tóth Sándor
polgármester

dr. Medve Erzsébet
jegyző

Kihirdetési rendelkezés:
A rendeletet kihirdettem:
Álmosd, 2018. 10. 12.
dr. Medve Erzsébet
jegyző
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