SZEDERKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
7/2002. (VII. 25.) Ör.
RENDELETE
A díszpolgári cím adományozásáról
Szederkény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 1. § (6) a) pontjában és 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében a
település díszpolgári címe adományozásáról az alábbi rendeletet alkotja.
Díszpolgári cím és annak adományozása
Szederkény község önkormányzata, 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.
A díszpolgári cím
1. §
(1) A község "díszpolgára" cím adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével
mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános
elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá
példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
(2) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett és
pénzjutalom jár.
(3) A pénzjutalom összege bruttó százezer forint.
2. §
(1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint
élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.
(2) A község díszpolgára:
a) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a lehetőségek
szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,
b) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési és művészeti intézményét,
valamint ilyen jellegű rendezvényeit,

3. §
Az elismerés adományozásának rendje
(1) A díszpolgári cím az évenként megtartandó falunap (augusztus 10.) alkalmával
rendezett ünnepségen kerül átadásra.
(2) Az elismerés odaítélése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(3) A díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet a polgármester adja át. Az
adományozást határozat formájában a jegyzőkönyvbe kell foglalni és részletesen meg kell
indokolni.
4. §
A díszpolgári díszoklevél tartalma
(1) A díszoklevél tartalmazza:
- az adományozó megjelölését,
- a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét,
- az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,
- az adományozás keltét,
- a polgármester és a jegyző aláírását,
a képviselő-testület pecsétjét.
(2) A díszpolgári cím adományozását rövid életrajz és az érdemek rövid leírásával,
díszes kivitelű albumban kell megörökíteni és nyilvántartani.
Az elismerés visszavonása
5. §
(1) A díszpolgári 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.
6. §
„Szederkény községért” kitüntetés
(1) “Szederkény Községért” kitüntetés adományozható azoknak az állampolgároknak,
akik huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végeztek, kimagasló eredményt értek el.
(2) A kitüntetéssel járó emlékérem 50 mm átmérőjű, kör alakú, egyoldalas, bronz érme.
Felső kétharmadában a község bevésett címere, a címer alatt vízszintes felirattal
“Szederkény községért”, alatta az adományozás éve található. Az emlékérmet
díszdobozban kell elhelyezni. A díszdoboz kinyitott fedőlapjának belső oldalán az
emlékérem anyagával megegyező (bronz) 60 x 20 mm-es lapon a kitüntetett neve szerepel.

7. §
(1) Évente legfeljebb 4 kitüntetés adományozható.
(2) A kitüntetés átadási ideje általában minden év augusztus 10-e, a falunap, de a
képviselő-testület ettől eltérő időpontot is megállapíthat.
(3) A kitüntetéssel az emlékérem mellett oklevél és 2002. évben, első alkalommal,
50000 Ft (bruttó) pénzjutalom jár, ezt követően 2003-tól évente a képviselő-testület
állapítja meg az összeget a költségvetésében.
Az adományozás rendje
8. §
(1) A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai,
bizottságai, a polgármesteri hivatal vezetője, valamint az önkormányzati intézmények,
vezetői.
(2) A kitüntetésre vonatkozó javaslatot első alkalommal 2002. június 30., az azt követő
években pedig minden év február 15-ig a mellékelt formanyomtatványon kell
előterjeszteni.
(3) A kitüntetési javaslatot az ad hoc bizottság véleményével együtt a polgármester
terjeszti a képviselő-testület elé.
(4) A kitüntetések adományozására a képviselő-testület jogosult.
(5) Amennyiben az 1. § (1) bekezdés szerinti kitüntetésben közösség részesül, úgy a
kitüntetési pénzjutalom a 2. § (3) bekezdés szerinti összeg kétszerese.
Vegyes rendelkezések.
9. §
(1) A kitüntetett személyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.
(2) A kitüntetésekkel járó pénzjutalmak fedezetét az önkormányzat a polgármesteri
hivatal éves költségvetésében biztosítja.

(1) Az elismerésben részesített személyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet,
és gondoskodik a 2. § (1), (2) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesüléséről.
(2) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a polgármesteri hivatal éves
költségvetéséből kell biztosítani.
Záró rendelkezések
10. §
Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérően vagy közösséget
sértő mód on használja fel, szabálysértést követ el, és 3 0 0 0 0 Ft-ig terjedő pénzbírsággal

sújtható. A szabálysértési eljárás - az önkormányzat jelképeinek engedélytől használata
esetén - nem zárja ki a használatra vonatkozó engedély visszavonását.
11. §
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2002 év augusztus hó 10.
napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Szederkény, 2002. július 18.
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