Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2003.(III. 28.) számú rendelete
Díszpolgári cím adományozásáról

Mályinka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. . évi LXV. tv. 1.§ (6) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Díszpolgári cím és annak adományozása

A 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.

2. §

(1) A község „díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész
életművével a település viszonylatában általános elismerést szerzett, amely
hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi
magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
(2) A díszpolgári cím adományozását kezdeményezheti a polgármester, a települési
képviselő és társadalmi szervezet.
(3) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél, és tárgyjutalom jár.
(4) A tárgyjutalom összegét a Képviselő-testület az adományozással egyidőben
állapítja meg.
3. §

(1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet.
(2) A község díszpolgára:
a) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos
b) az Önkormányzat Képviselő-testületi üléseinek állandó meghívottja
c) elhalálozása esetén - családja beleegyezésével – az önkormányzat saját
halottjának tekinti.

4. §
Az elismerés adományozásának rendje
(1) A díszpolgári címet, az évenként megtartandó falunap (augusztus 20.) alkalmával
rendezett ünnepségen kell átadni.
(2) Az elismerés odaítéléséről a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.
(3) A díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet a polgármester adja át. Az
adományozást határozat formájában a jegyzőkönyvbe kell foglalni, és részletesen
meg kell indokolni.
5. §
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 jegyző aláírását
- a Képviselő-testület pecsétjét
(2) A díszpolgári cím adományozását nyilván kell tartani.
6. §
Az elismerés visszavonása
(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.
7. §
Az elismerések és juttatások költségének fedezetét a Polgármesteri Hivatal éves
költségvetéséből kell biztosítani.
8. §
Záró rendelkezések
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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