Kisdorog Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014.(XII.11.) önkormányzati rendelete
a Díszpolgári Cím alapításáról és adományozásáról
Kisdorog Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint
az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bek. d) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 42. § (3) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Kisdorog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) elismerő címként Díszpolgári Címet alapít.
(2) Díszpolgári Cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki
valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével a községben,
országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely
hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása
miatt egyébként köztiszteletben áll.
2. §
(1) A Díszpolgári Cím elismeréshez díszoklevél és a község címerével ékesített aranygyűrű
jár.
(2) A díszpolgári oklevél az önkormányzat címerén kívül tartalmazza a kitüntetett személy
nevét, az adományozás okát és keltét, valamint a polgármester aláírását és az önkormányzat
pecsétjének lenyomatát. Az oklevél mintáját a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A díszpolgárok névjegyzékéről nyilvántartást kell vezetni, mely a Bonyhádi Közös
Önkormányzati Hivatal feladata.
3. §
(1) A Díszpolgári Cím erkölcsi elismerés, amely a község lakosságának tiszteletét és háláját
fejezi ki. A kitüntetett személynek - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - nem biztosít
előjogot és nem jár anyagi javadalmazással.
(2) A kitüntetett személy, a posztumusz adományozás esetét kivéve:
a) meghívandó a község ünnepségeire vagy kiemelkedő eseményeire,
b) jogosult a címet aláírásainál és egyéb kitüntetései között feltüntetni,
c) halála esetén a Képviselő-testület költségén díszsírhelyre jogosult.

4. §
(1) Díszpolgári Cím kitüntetésből kétévente legfeljebb egy adományozható.
(2) A kitüntetésre írásban bárki tehet javaslatot. A javaslatot a polgármesterhez kell címezni,
és azt a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Javaslatot január 31-ig kell a
polgármesterhez eljuttatni.
(3) A kitüntetést a március 15-i községi ünnepségen, ünnepi testületi ülés keretében kell
átadni.
(4) A Képviselő-testület a díj kiadásához szükséges költségvetési előirányzatot tárgyévi
költségvetésében, a díj kiadásáról történő döntéssel egyidejűleg biztosítja.
5. §
(1) A Díszpolgári Címet vissza kell vonni, ha a kitüntetett annak viselésére méltatlanná válik.
(2) Méltatlan a kitüntetés viselésére, akit bíróság szándékos bűncselekmény elkövetéséért
jogerősen elítélt.
Záró rendelkezések
6. §
(1) Jelen rendelet a 2015. január 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK Európai Parlamenti és
Tanácsi irányelvben foglaltaknak való megfelelést szolgálja.

Kisdorog, 2014. november 25.

Klein Mihály
polgármester

Kovács Péter
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2014. december 11.

Kovács Péter
címzetes főjegyző

1. sz. melléklet
A „KISDOROG KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA”
címhez járó oklevél leírása, mintája
A Díszpolgári Címhez járó oklevél A/4-es méretű nagyságban készül el, és valódi bőrkötésű
mappában kerül átadásra. A mappa előlapján - középen - az önkormányzat címere látható,
középen a „KISDOROG KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” felirat, jobb alsó sarkában a kitüntetett
személy neve szerepel.
Belső oldalak: színes címerrel és díszítő kerettel ellátott, a következő szöveggel:

DÍSZPOLGÁRI OKLEVÉL

Kisdorog Község Önkormányzata Képviselő-testülete
- NÉV - Úr/Úrhölgy/Úrasszony részére
a település érdekében …………………………………… területen kifejtett kimagasló
tevékenységéért a
KISDOROG KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA
kitüntető címet adományozza.
Kisdorog, ……………………

polgármester

