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Uszód Község Önkormányzata
6/1995.(III.31.) Ör.számú rendelete
(az 5/2005.(II.25.) rendelettel egységes szerkezetben)

a díszpolgári intézményről

A kihirdetés illetve hatályba lépés napja: 1995.03.31.
Uszód, 1995.03.01.
Simon László sk. jegyző

A módosító 5/2005.(II.25.) sz. rendeletekkel egységes szerkezetben .
A 2006.03.28-án hatályos szöveg.
Uszód, 2006. 03.28.
Simon László sk.
Jegyző
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Uszód Község Önkormányzata
6/1995.(III.31.) Ör.számú rendelete
a díszpolgári intézményről
(az 5/2005.(II.25.) rendelettel egységes szerkezetben)
Uszód Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
módosított 1990.évi LXV.tv. 16.§.(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva díszpolgári
címet alapít és a kitüntetésre vonatkozó helyi szabályokat az alábbiak szerint állapítja meg:
1.§.
(1) Uszód Község Önkormányzata Képviselő-testülete díszpolgári kitüntető címet
adományozva ismerheti el azoknak az érdemeit , akik : a község fejlesztése, kulturális,
tudományos, művészeti, sport , gazdasági és egyéb területeken kiemelkedő
tevékenységükkel hozzájárultak a község tekintélyének emeléséhez, fejlesztéséhez.
(2) Díszpolgári cím „ posztomusz „ kitüntetésként is adományozható.
2.§.
(1) A díszpolgári címet Uszód Községben a képviselő-testület adományozza.
(2) A díszpolgári cím adományozását kérheti illetve kezdeményezheti:
-

a polgármester
a települési képviselő,
a képviselő-testület bizottsága
a községben működő társadalmi szervezet.
3.§.

(1) A díszpolgári címet a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület
minősített többséggel hozott határozatával adományozhatja.
(2) Az adományozást a képviselő-testület határozat formájában jegyzőkönyvbe foglalja és
részletesen indokolja.
(3) A díszpolgári cím adományozásáról szóló jegyzőkönyv kivonatát , a díszpolgár
életrajzával és arcképével díszpolgári emlékkönyvbe kell elhelyezni. Az emlékkönyv
megőrzéséről a polgármester köteles gondoskodni.
4.§.
(1) A díszpolgári cím adományozásáról a polgármester
-

oklevelet,
nyers kerámia kitüntetést ( 1. számú melléklet ) díszdbozban ad át az
adományozott, posztomusz kitüntetés esetén az örökös részére.

(2)Az oklevelet a polgármester írja alá és a képviselő-testület pecsétjével látja el.
(3) A község címerével ékesített díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell:
-

az adományozó megnevezését,
az adományozott nevét, az adományozó határozat számát , keltét,
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-

az adományozás jogcímeit,
azokat a jogokat, amellyel a díszpolgárt ezen rendelet 5.§.-a szerint felruházza
5.§.

Uszód Község díszpolgára jogosult:
-

tanácskozási joggal részt venni a képviselő-testület ülésein,
díjtalanul látogatni a község kulturális és sport rendezvényeit,
6.§.

(1) A díszpolgári címet a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület
minősített többséggel hozott határozatával visszavonhatja attól, aki annak viselésére
méltatlanná vált.
(2) A díszpolgári cím megvonását kezdeményezheti
-

a polgármester
a települési képviselő,
a képviselő-testület bizottsága
a községben működő társadalmi szervezet.

(3) A díszpolgári cím megvonásáról szóló képviselő – testületi határozatot az
emlékkönyvbe és az irattári nyilvántartásba is be kell vezetni.
6/A.§*
Uszód Község Önkormányzati Képviselő-testülete „Uszód Községért „ kitüntető díjat
alapít, e kitüntető címet adományozva ismerheti el azon köztiszteletben állók
érdemeit, akik hosszú időtartamú közéleti, közszolgálati tevékenységükkel
hozzájárultak a település lakói mindennapi életminőségének javításához,
lelkiismeretes és önzetlen munkájuk példamutatással szolgált a közösség részére.
6/B.§*
(1) Az Uszód Községért díj adományozásáról a polgármester díszoklevelet és
emlékplakettet adományoz .
(2) Az évente kiosztható díjak száma legfeljebb 3 db.
(3) Az adományozásra az éves Uszódi Falunap rendezvénysorozat keretében ünnepélyes
keretek között kerül sor.
(4) A díj adományozására, az előterjesztésre, döntéshozatalra, nyilvántartásra e rendelet
1.§ (2) bekezdése , 2. § -a , 4.§ (2)-(3) bekezdése és 6.§.-a előírásait kell alkalmazni.
_________________________________________________________________________
* A 6/Aés 6/B. §-ok szövegét megállapította és beiktatta az 5/2005.(II.25.) rendelet.
Hatályos: 2005.02.25-től.

7.§.
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(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján a jegyző
gondoskodik.
Uszód, 1995.március 31.

Bedi Gyula sk.
Polgármester

Simon László sk.
jegyző

Záradék:
A rendelet 1995. március 31-én kifüggesztésre került, hatályos 1995.március 31-től.
Simon László sk. jegyző

