Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2012. (III.07.) számú RENDELETE
a díszpolgári cím adományozásáról

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV tv. 1.§ (6) bek. a) pontjában és a 10.§ (1) bek. c) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján díszpolgári cím adományozásáról a következő rendeletet
alkotja:
1.§.
E rendelet célja, hogy az önkormányzat méltó módon elismerje és a település
megbecsülését kifejezze mindazok iránt, akik Örvényes Község (továbbiakban:
Község) és polgárai számára, a Község fejlődése, gyarapodása, tekintélyének
emelése és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő jelentőségű tevékenységet
végeztek, életművükkel elismerést szereztek, és példamutató emberi magatartásuk
alapján köztiszteletben állnak.

DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSA,
A KITÜNTETÉSSEL JÁRÓ JOGOK
2.§.
(1) A „ÖRVÉNYES DÍSZPOLGÁRA” cím a Község és lakosai megkülönböztetett
tiszteletét, megbecsülését és háláját kifejező erkölcsi elismerés, az
önkormányzat által alapított legmagasabb kitüntetés, amely a kitüntetett
személynek - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - nem biztosít
előjogokat és nem jár anyagi javadalmazással.
(2) Díszpolgári
cím
olyan
magyar
vagy
külföldi
állampolgároknak
adományozható, akik
a./ Örvényes fejlesztéséért évtizedeken át kiemelkedően munkálkodtak,
életművükkel, illetőleg a településhez kötődő közéleti, tudományos,
kulturális, művészeti és egyéb alkotó munkásságuk során maradandó
alkotásaikkal emelték, vagy elősegítették a Község előrehaladását,
b./ kimagasló tevékenységükkel Örvényes gazdaságának, kultúrájának
jelentős fejlődését, az itt élők társadalmi és szellemi művelődését,
életkörülményeinek lényeges javítását tiszteletreméltóan szolgálták,
c./ szakterületükön, munkájukban vagy helyi közéleti tevékenységük során
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak,
d./ tevékenységük Örvényes hazai és nemzetközi hírnevét, elismertségét
öregbítette, tekintélyét emelték.

(3) Díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megörökíthető.
(4) A kitüntetett személyt
a./ megilleti az „Örvényes Díszpolgára” kitüntető cím viselésének joga,
b./ meghívandó a Község ünnepségeire vagy egyéb kiemelkedő
rendezvényeire,
c./ jogosult a címet aláírásainál és egyéb kitüntetései között feltüntetni,
d./ a Képviselő-testület határozata alapján a települést képviselő
delegáció tagjai közé választható,
e./ jogosult az Önkormányzat kiadványainak egy-egy
tiszteletpéldányára,

AZ ADOMÁNYOZÁSSAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS
3.§.
(1) A díszpolgári címet Örvényes Község Önkormányzata Képviselő-testülete
(továbbiakban: Képviselő-testület) a kitüntetett személy nevének e rendelet
2. számú mellékletében történő feltüntetésével adományozza.
(2) A díszpolgári cím két évente egy személy részére adományozható.
(3) A díszpolgári cím adományozására bárki írásban tehet javaslatot, mely
javaslathoz a Képviselő-testület megválasztott tagjai közül legalább kettőnek
írásos, indokolt ajánlása is szükséges.
(4) A Képviselő-testület az adományozás tárgyában minősített többséggel határoz.
A határozat rendelkező része tartalmazza a kitüntetett személy nevét, lakóhelyét,
Külföldi kitüntetett esetén állampolgárságát, és az adományozás indokait.
(5) Az adományozásról szóló oklevél, örvényesi kitűző és az aranygyűrű, valamint az
adományozás tárgyában tartott ülés jegyzőkönyvének kivonatos másolatának
átadása a kitüntetett személy részére Képviselő-testületi ülésen, ünnepélyes
keretek között történik.
(6) A díszpolgári oklevél a Község címerén kívül tartalmazza a kitüntetett személy
nevét, foglalkozását, külföldi esetén az állampolgárságát, az adományozás okát
és keltét, az adományozó határozat számát és keltét valamint a polgármester
aláírását és az Önkormányzat pecsétjének lenyomatát.
Az oklevél mintáját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(7) Az aranygyűrű vésett pecsétgyűrű. A gyűrűn található véset a Község címerét
ábrázolja. Az aranygyűrű pontos leírását e rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
(8) A díszpolgárok névjegyzékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

4.§.
A Képviselő-testület a díszpolgári címmel járó oklevelet és aranygyűrűt a melléklet
szerinti formában adományozza.
5.§.
(1) A díszpolgári címet a képviselő-testület visszavonhatja attól, aki a
díszpolgársággal járó megbecsülésre érdemtelenné válik.
(2) A díszpolgári cím visszavonásáról a képviselő-testület a tudomására jutott
tények, információk mérlegelése alapján minősített többséggel dönt.
6.§.
A díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos feladatokat a Körjegyzőség Hivatala
látja el.
7.§.
A kitüntetés adományozását és indoklását a helyben szokásos módon közzé kell
tenni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8.§.
E rendelet 2012. április 01. napján lép hatályba.

Örvényes, 2012. március 6.

Huszár Zoltán
polgármester

Németh Tünde
körjegyző

Kihirdetve: 2012. március 7.

Németh Tünde
Körjegyző

1. számú melléklet

A „ÖRVÉNYES DÍSZPOLGÁRA” címhez járó oklevél leírása, mintája:

A díszpolgári címhez járó oklevél A/4 nagyságban készül, különleges papírra és
bőrkötésű mappában kerül átadásra. Az oklevél bal oldalán a Község címere van.
Jobb oldalára a díszpolgár neve és személyi adatai, valamint a cím elnyerésének
megindokolása kerül magyar nyelven.

A „ÖRVÉNYES DÍSZPOLGÁRA” emlékgyűrű leírása
A ÖRVÉNYES DÍSZPOLGÁRA emlékgyűrű 14 karátos aranyból készült pecsétgyűrű,
súlya 8 g.
A pecsétnyomó részen a Község címere található.
A gyűrű belső részére az „Örvényes Díszpolgára” felírat, a kitűntetett személy neve
és az adományozás éve kerül.

2. számú melléklet
A Díszpolgárok névjegyzéke

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozott
díszpolgári cím kitüntetettjei:

KITÜNTETETT SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK:
NÉV:
SZÜLETÉSI NÉV:
SZÜLETÉSI HELY/IDŐ:
ANYJA NEVE:
ÁLLAMPOLGÁRSÁGA:
LAKCÍME:

DÍSZPOLGÁRI CÍMRE VONATKOZÓ ADATOK:
KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZAT SZÁMA:
KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZAT KELTE:
ADOMÁNYOZÁS IDŐPONTJA:
ADOMÁNYOZÁS INDOKA:

DÍSZPOLGÁRI CÍM
……………………………………………………………………….
DÍSZPOLGÁR NEVE

………………………………………………………………………………………
KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZAT SZÁMA

………………………………………………………………………………………
ADOMÁNYOZÁS INDOKLÁSA

………………………………………………………………………………………..
ADOMÁNYOZÁS IDŐPONTJA

………………………………………………………………………………………...

Ph.

polgármester

