BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
13/1994. /XI.15./ RENDELETE
DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL
PREAMBULUM
A település önkormányzata a település gazdasági gyarapodását, továbbfejlődését, kulturális és
művészeti értékeinek megőrzését és annak tiszteletben tartását csak az együttmunkálkodó
polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani.
Vannak olyan személyiségek, akik a település közéletének valamely területén kiemelkedő
teljesítményt nyújtanak, illetve nyújtottak, olyanok akiknek személye, vagy tevékenysége
érdemében és elválaszthatatlanul kapcsolódik a településhez.
A kitűntetésekkel az önkormányzat adózni kíván e személyeknek, kifejezve a település
elismerését példamutató magatartásukért, maradandó alkotásaikért, a település szellemi és
anyagi gyarapodásához való hozzájárulásukért.
Adózni kívánunk azoknak is, akik kisebb, de a település életében mégis jelentős
munkásságukkal szolgálták a közösséget.
Babót Község Önkormányzata az 1990.évi LXV.törvény 10.§c./ pontjában kapott
felhatalmazás és a bevezetőben foglaltak alapján a jelent rendeletet alkotja.
1.§
„BABÓT KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” CÍM ADOMÁNYOZÁSA
Eljárási szabályok:
/1/ A kitűntető címre a következő személyek, szervezetek tehetnek javaslatot:
- polgármester
- jegyző
- bármely települési képviselő
- a képviselő-testület bizottsága
- helyi társadalmi szervezet vezető testülete
/2/ A díszpolgári cím adományozásáról szóló javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselőtestület elé.
/3/ A díszpolgári címet a település lakossága nevében a Képviselő-testület annak az élő vagy
elhunyt magyar, vagy külföldi állampolgárságú személynek adományozza, aki a
Preambulumban foglaltak szerint arra érdemes.
/4/ A díszpolgári cím adományozására ünnepi Képviselő-testületi ülésen kerül sor. Az ünnepi
képviselő-testületi ülések időpontját minden alkalommal a polgármester határozza meg.
/5/ A díszpolgári címben részesítetteknek
DÍSZPOLGÁRI OKLEVELET ad át.

az

adományozáskor

a

polgármester

/6/ A díszpolgári oklevél tartalmazza:
- az adományozás megjelölését
- az önkormányzat rendeletének – mint felhatalmazó jogszabály – megjelölését
- az adományozott nevét
- a polgármester és a jegyző aláírását

-

az adományozó pecsétjét.

/7/ A díszpolgári oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
2.§
/1/ A külföldi állampolgárnak a cím adományozásakor saját államának nyelvén, ha ez nem
lehetséges, német, angol vagy francia nyelvű, a díszpolgári oklevél hiteles fordításáról készült
szövegét is mellékelni kell.
/2/ A díszpolgári cím meghalt személy részére történő adományozásakor a díszoklevelet az
elhunyt hozzátartozójának kell átadni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az oklevelet a
Polgármesteri Hivatalban kell elhelyezni.
/3/ A díszpolgári címben részesítettek a „BABÓT KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRAINAK
KÖNYVE” nyilvántartásba kerülnek. A bejegyzésről a polgármester gondoskodik, a
polgármester és a jegyző írja alá.
3.§
/1/ A díszpolgári címhez kapcsolódó jogosultságok:
- Az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meg kell hívni.
- Esetenkénti felkérés alapján, a képviselő-testület határozata szerint a települést képviselő
delegáció résztvevőjének felkérhető.
- A képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
- Elhalálozásakor ingyenes díszsírhely illeti meg.
4.§
A díszpolgári cím visszavonása
/1/ A kitüntetés kezdeményezésére jogosultak javaslatára kizárólag méltánytalanság címén
lehet visszavonni.
/2/ Méltánytalan a kitűntetésre az a személy,
- akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek
- aki később a községnek a fejlődés bármely területén nagymértékű hátrányt okoz.
/3/ Visszavonás esetén a díszpolgár nevét és adatait törölni kell a Díszpolgárok Könyvéből és
erről az érdekelteket értesíteni kell.
/4/ A díszpolgári cím visszavonásáról a Képviselő-testület határoz.
5.§
Záró rendelkezés
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Babót, 1994. november 10.
Garab László polgármester

Kovács Andrea jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK
Jelen rendelet kihirdetése 1994. november 15-én megtörtént.
Babót, 1994. november 15.
Kovács Andrea jegyző

