NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
12/2003. (IX.26.)
rendelete

Nagytevel község díszpolgári cím adományozásáról

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete /Továbbiakban: Képviselőtestület/ az
1990. évi LXV. törvény 1. §.(6) bek. a./ pontjában biztosított jogkörében a díszpolgári cím
adományozásáról az alábbi rendeletet /Továbbiakban: Rendelet/ alkotja:
Díszpolgári cím és annak adományozása
1. §.
A Képviselőtestület attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő
érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és
cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé,
díszpolgári címet alapít.
2. §.
/1/ "Nagytevel Község Díszpolgára" kitüntető cím a Képviselőtestület legnagyobb
elismeréseként a kimagasló életmű,tevékenység és alkotások megkülönböztetett eseteiben
azoknak a magyar, vagy külföldi személyeknek adományozható, akik
a./ a település gazdasági,társadalmi,tudományos,vagy művészeti életében maradandót
alkottak;
b./ egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az egyetemes haladás,
kultúra, vagy művészet ügyét, hozzájárulva ezzel közvetlenül, vagy közvetve
Nagytevel község tekintélyéhez, jó hírnevének növeléséhez, továbbá példamutató
emberi magatartásuk miatt egyébként köztiszteletben állnak.
/2/ Évente legfeljebb egy díszpolgár kitüntető cím adományozható.
/3/ A díszpolgári címmel – külön erre a célra készített – díszoklevél és tárgyjutalom jár.
/4/ A tárgyjutalmat a Képviselőtestület az adományozással egyidőben nevesíti.
3. §.
/1/ Nagytevel község díszpolgárait a település lakossága megkülönböztetett tiszteletben és
megbecsülésben részesíti.
/2/ A község díszpolgárát
a./ megilleti a Nagytevel Község Díszpolgára kitüntető cím viselésének joga,
b./ a Képviselőtestület bizottsági üléseire meg kell hívni, melyen tanácskozási joggal
vehet részt,
c./ a Képviselőtestület által rendezett jelentősebb ünnepségekre meg kell hívni, s ezeken
megkülönböztetett hely illeti meg,
d./ külön döntés alapján a Képviselőtestület képviselő delegáció tagjául lehet jelölni,
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Az elismerés adományozásának rendje
4. §.
/1/ Nagytevel Község Díszpolgára kitüntető címet – az elismert, kimagasló érdem
megjelölésével – a Képviselőtestület minősített többséggel adományozza.
/2/ A díszpolgár cím adományozására javaslatot tehetnek:
a./ a Képviselőtestület bizottsága,
b./ a képviselők,
c./ legalább 100 nagyteveli lakos.
/3/ A díszpolgár kitüntetésről a javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselőtestület elé.
/4/ A díszpolgár cím adományozásáról szóló oklevelet és tárgyjutalmat a polgármester adja át.
Az adományozást határozat formájában jegyzőkönyvbe kell foglalni és részletesen meg
kell indokolni.
/5/ A díszpolgár címet ünnepélyes keretek között kell az adományozottnak átadni.

A díszoklevél
5. §.
/1/ A díszpolgári díszoklevél 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./ a polgármester és a körjegyző aláírását,
f./ a Képviselőtestület bélyegző lenyomatát.
/2/ A díszpolgári cím adományozását díszes kivitelű albumban kell megörökíteni és
nyilvántartani.

-3A díszpolgári cím visszavonása
6. §.
/1/ A díszpolgári kitüntető cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra
érdemtelenné válik.
/2/ Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától
jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.
/3/ A díszpolgári cím visszavonásra az adományozására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

Vegyes rendelkezések
7. §.
/1/ A díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos költségeket a Képviselőtestület éves
költségvetésében kell biztosítani.
/2/ A Homokbödöge-Nagytevel Körjegyzőség
rendelkezések érvényesüléséről.

gondoskodik

a

Rendeletbe

foglalt

/3/ A díszpolgári elismerés adományozására, illetve visszavonására a Ket. vonatkozó
előírásait kell alkalmazni.

Záró rendelkezések
8. §.
/1/ A Rendelet 2003. szeptember 26. napján lép hatályba.
/2/ A Rendelet kihirdetéséről – a helyben szokásos módon – a körjegyző gondoskodik.

Nagytevel, 2003. szeptember 5.

Babits Emil Ferenc
polgármester

Kelemen László
körjegyző

