Dunabogdány Község Önkormányzata
2/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelete
a helyi kitüntetésekrıl és adományozásuk
rendjérıl
Dunabogdány
Község
Önkormányzatának
Képviselı-testülete Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirıl szóló 2011. évi CCII. törvény 24.
§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdése második fordulatában meghatározott
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:

(2) Dunabogdány Község Díszpolgára
a) a Dunabogdány Község Önkormányzata által
rendezett minden ünnepségre hivatalos,
b) az Önkormányzat és intézményei által
szervezett
rendezvényeket
térítésmentesen
látogathatja,
c) a polgármester és a jegyzı, valamint a Hivatal
köztisztviselıi,
az
Önkormányzat
intézményeinek vezetıi soron kívül fogadják,
d) külön képviselı-testületi döntés alapján
felkérhetı a községet képviselı delegáció
tagjának.
(3) A díszpolgárokról a Polgármesteri Hivatal
névjegyzéket vezet és emléktáblát állít.

1. Díszpolgári cím
3. §
1. §
(1) Dunabogdány Község Önkormányzatának
Képviselı-testülete
Dunabogdány
Község
fejlıdése, gyarapodása és hírnevének öregbítése
érdekében végzett kiemelkedı tevékenység
elismeréseként, az Önkormányzat tiszteletének
és hálájának kifejezéseként – a község lakossága
nevében – „Dunabogdány Község Díszpolgára”
kitüntetı címet alapít.
(2) A Dunabogdány Község Díszpolgára
kitüntetı cím annak a magyar, vagy külföldi
személynek adományozható, aki
a) valamely téren kiemelkedı, jelentıs
tevékenységével, munkájával, teljesítményével
maradandót alkotott;
b)
egész
életmővével,
kiemelkedı
munkásságával olyan elismerést szerzett, amely
hozzájárult Dunabogdány jó hírnevének
öregbítéséhez.
(3) A Dunabogdány Község Díszpolgára cím
évente egy fı részére adományozható.
(4) A Dunabogdány Község Díszpolgára cím
elhunyt személynek, posztumusz jelleggel is
adományozható.
(5)
Az
elhunyt
személynek
történı
adományozáskor a címet az elhunyt közeli
hozzátartozójának kell átadni.
2. §
(1) A díszpolgárrá választott személy az
adományozás napjától élvezi azokat a
kiváltságokat, melyek a rendelet szerint
megilletik.

(1) Dunabogdány Község Díszpolgára címmel
kitüntetett személynek Dunabogdány Község
Polgármestere az adományozáskor díszpolgári
oklevelet és egyedi emléktárgyat ad át.
(2) A 3.§ (1) bekezdés szerinti díszoklevél
leírását a rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
(3) A Dunabogdány Község Díszpolgára cím
külföldi állampolgárnak történı adományozásakor a díszoklevelet az adományozott
anyanyelvén, hiteles fordításban is mellékelni
kell.
2. „Dunabogdány Kultúrájáért” kitüntetés
4. §
(1) Dunabogdány Község Önkormányzatának
Képviselı-testülete
a
„Dunabogdány
Kultúrájáért”
kitüntetés
adományozásával
kívánja elismerni azok tevékenységét, akik a
település kulturális és mővészeti életében
kiemelkedı munkát végeztek.
(2) A „Dunabogdány Kultúrájáért” kitüntetés
évente több személy részére adományozható.
(3) A kitüntetés képzımővészeti kivitelezéső,
sorszámozott kisplakett és díszes kivitelezéső
oklevél.
(4) Közösségi adományozás esetén a kitüntetést
a közösség képviseletétre jogosult veheti át.

3. A „Dunabogdány Község Díszpolgára” cím
és a „Dunabogdány Kultúrájáért” kitüntetés
adományozásának szabályai
5. §
(1) A Dunabogdány
a „Dunabogdány
adományozásáról
Önkormányzatának
egy alkalommal,
keretében dönt.

Község Díszpolgára cím és
Kultúrájáért” kitüntetés
Dunabogdány
Község
Képviselı-testülete évente
képviselı-testületi ülés

(2) A kitüntetések adományozására javaslatot
tehet
a) a Képviselı-testület tagja
b) legalább 50 fı dunabogdányi lakóhellyel
rendelkezı választópolgár
c) a dunabogdányi székhellyel rendelkezı
bejegyzett társadalmi szervezetek
e) a településen mőködı önszervezıdı
közösségek.
(3) A javaslatot a polgármesternek címezve,
írásban kell benyújtani az adományozást
megelızı legalább 30 nappal. A javaslatnak
tartalmazni kell a javasolt személy nevét,
részletes indokolást, valamint a javaslattevı
nevét.
(4) A kitüntetésre javasoltakról az elıterjesztést
a polgármester terjeszti a Képviselı-testület elé.
(5) A kitüntetést a polgármester valamely
önkormányzati rendezvényhez kapcsolódóan
vagy képviselı-testületi ülésen, ünnepélyes
keretek között adja át.
(6) A kitüntetés tényét a polgármester a helyi
újságban és a település honlapján az
adományozást követıen közzéteszi.

7. §
(1) A kitüntetések adományozásával kapcsolatos
elıkészítı, szervezı feladatokat a polgármester
látja el.
(2) A kitüntetések adományozásával kapcsolatos
nyilvántartási és pénzügyi feladatokat a jegyzı
látja el.
(3) A kitüntetések nyilvántartása tartalmazza:
a) a kitüntetésben részesült személy nevét,
lakcímét
b) a kitüntetés típusát
c) az adományozás idıpontját, indokait, az
adományozásról szóló határozatot
d) az esetleges visszavonás tényét, idıpontját és
az errıl szóló határozatot.
8. §
(1) A rendeletben szabályozott kitüntetések
költségeinek fedezetét az önkormányzat éves
költségvetésében biztosítja.
(2) A rendelet kihirdetését követıen 2014.
február 10-én lép hatályba.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg
hatályát veszti a tiszteletbeli polgári és
díszpolgári
cím
alapításáról,
valamint
adományozásának rendjérıl szóló 5/1997. (I.
27.) Önk. számú rendelet (a továbbiakban:
Rendelet)
díszpolgári
címre
vonatkozó
rendelkezései.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı

6. §
(1) A Képviselı-testület az általa adományozott
kitüntetéseket visszavonhatja, amennyiben
viselıjük méltatlanná válik a kitüntetésre.
(2) Méltatlan a kitüntetésre különösen az, akit a
bíróság jogerısen eltiltott a közügyek vagy
foglalkozásának gyakorlásától.
(3) A kitüntetés visszavonására az adományozás
szabályait kell alkalmazni.

A rendeletet
kihirdettem.

2014.

február

6.

napján

Dr. Németh József
jegyzı

1. melléklet a 2/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Dunabogdány Község Díszpolgára kitüntetés leírása

Díszpolgári oklevél:
Az oklevél bordó, bırborítású mappába kerül. A mappa külsı oldalán arannyal nyomatva arányos
nagyságban Dunabogdány község címere, alatta a település neve található.
A mappát szétnyitva bal oldalon arányos nagyságban Dunabogdány község színes címere, alatta a
település neve helyezkedik el.
A mappa jobb oldalán fent ívelten a „Díszpolgári oklevél” felirat, alatta községi utcarészlet színes képe
arányos méretben, majd az adományozott személyre vonatkozó szövegrész található, a Képviselıtestület cím adományozásáról szóló határozatának szövege szerint. Az oklevél aljára Dunabogdány
Község Önkormányzatának pecsétje kerül. Az oklevelet a polgármester és a jegyzı írja alá.
Egyedi emléktárgy

2. melléklet a 2/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

A Dunabogdány Kultúrájáért kitüntetés leírása

Kisplakett

Oklevél

