NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2019. (VII.24.)
önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím adományozásáról

Záradék:
A rendelet megalkotás napja: 2019. július 24.
A rendelet kihirdetésének napja: 2019. július 24.
A rendelet hatályba lépés napja: 2019. július 24. 10 óra 45 perc
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Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a díszpolgári cím adományozására vonatkozóan az alábbi rendeletet
alkotja.
A díszpolgári cím
l.§
„Nagylak Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozható a köztiszteletben álló magyar
vagy külföldi, élő vagy elhunyt állampolgárnak, aki:
a./ kimagasló munkásságával közvetlen hozzájárult a község fejlődéséhez, a község
tekintélyének emeléséhez,
b./ a különböző szakterületeken, vagy társadalmi munkában a község érdekében végzett
kiváló tevékenységet,
c./ művészeti, vagy irodalmi alkotással gazdagította a községet,
d./ a község vezetésében hosszú időn át áldozatos és eredményes munkát fejtett ki,
e,/ a község múltjának feltárásáért és ismertetéséért kiemelkedően dolgozott.
2. §
/1/ A díszpolgári cím /oklevél/ adományozására a község lakossága nevében Nagylak
Község Önkormányzati Képviselő-testület jogosult.
A „Nagylak díszpolgára” címmel együtt a testület tárgyi ajándékot adományoz, és az
Önkormányzat által rendezett minden – legalább község szintű – rendezvényre
hivatalos és a lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg.
/2/ A díszpolgári cím adományozásra ajánlást tehet:
-

az önkormányzat képviselő-testülete, intézményei
tömeg és társadalmi szervezetek
a helyi szinten szerveződő bejegyzett pártok
a község polgárai.

/3/ Az ajánlásnak tartalmaznia kell:
-

az ajánlott személy nevét és lakcímét,
az adományozás alapjául szolgáló tevékenység, alkotás, vagy munkásság
részletes ismertetését és méltatását.

/4/ A javaslatnak a tárgyév július 15-ig kell beérkeznie a polgármesterhez.
/5/ A beérkezett ajánlásokat a Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság készíti elő és
terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a kitüntető cím az augusztus hónapban
2

megrendezésre kerülő falunapon átadható legyen.
Adományozás rendje
3.§
/1/ Nagylak Község Képviselő-testület az adományozásról határozattal dönt.
-

A határozatot a titkos szavazás szabályai szerint kell lebonyolítani
egyenlő szavazat esetén a díszpolgár cím adományozása sorsolással dől el.

/2/ A díszpolgári cím évente egy személynek adományozható.
/3/ A díszpolgári címet /oklevél/ a képviselő-testület a falunapi ünnepség keretei között
adományozza.
/4/ A cím adományozásáról a helyben szokásos módon tájékoztatni kell a lakosságot.
4.§
/1/ Az adományozást oklevél tanúsítja, amely tartalmazza:
- az adományozó megjelölését
- a kitüntetett nevét
- az adományozás jogcímét és keltét
- az aláírásokat és az adományozó pecsétjét.
/2/ A kitüntetés adományozását díszes kivitelű almanachban „Díszpolgárok Könyvében”
kell megörökíteni, amelyet a polgármester, a jegyző és a kitüntetett ír alá. Az almanach
tartalmazza a díszpolgár személyi adatait /életútját és fényképét/ és az adományozás
alapjául szolgáló tevékenységet, valamint az adományozás időpontját.
/3/ Elhunyt kitüntetése esetén az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
A cím visszavonása
5.§
/1/ A díszpolgári címet a képviselő-testület megvonhatja.
/2/ A visszavonás a 2. §. /2/ pontjában megnevezettek kezdeményezhetik.
/3/ A visszavonás tényéről a képviselő-testület határozattal dönt nyilvános ülésen,
s ezt a tényt az almanachban is rögzíteni kell.
Záró rendelkezések
6.§
/1/ A díszpolgári cím adományozásával járó költségek fedezetét az önkormányzat
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éves költségvetésében kell biztosítani.
/2/ A díszpolgári cím adományozásával és visszavonásával járó ügyviteli teendők
ellátásáról a polgármester gondoskodik.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követően lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a díszpolgári cím adományozásáról szóló 19/1997.(VIII.1.) NÖKT.
számú és az azt módosító 12/1999. (VI.30.) NÖKT., valamint a 14/2003. (VII.7.) NÖKT.
számú rendelet.

Locskai Zoltán
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve közszemlére tétellel 2019. július 24. napján 10 óra 45 perc.
Nagylak, 2019. július 24.
Izsákné Hetényi Valéria
jegyző

4

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a díszpolgári cím adományozásáról szóló 13/2019. (VII.24.)
önkormányzati rendeletéhez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
1. Társadalmi hatása:
helyi társadalom szükségleteinek, igényeinek kielégítése
2. Gazdasági és költségvetési hatása:
Az önkormányzat működőképességének biztosítása

van

3. Környezeti és egészségügyi következményei:

nincs

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

nincs

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége
Elmaradása esetén finanszírozási problémák

van

van

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek fennállása:
rendben
Nagylak, 2019. július 24.

Izsákné Hetényi Valéria
jegyző
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