Magyarpolány Község Önkormányzata
Képviselı-testületének
12 / 2004. (IV.28.) rendelete
a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjérıl
Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) és 16. § (1) bekezdése
által adott felhatalmazással, figyelemmel a Magyar Köztársaság kitüntetéseirıl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakra, Magyarpolány Község Önkormányzatának
Képviselı-testülete a településért tevékenykedı állampolgárok, közösségek munkájának
elismerésére kitüntetéseket alapít, amelyek megnevezésére és adományozásuk rendjének
meghatározására a következı rendeletet alkotja.
1. §
(1) “Magyarpolány Község Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar, illetıleg
külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedıen jelentıs munkájával, cselekedetével,
vagy huzamosabb idın át kiemelkedı munkájával kimagasló eredményt ért el,
hozzájárulva ezzel a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi
magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
(2) A díszpolgári címmel külön e célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.
(3) A díszoklevél és emlékplakett leírását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
2. §.
(1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntetı címet, valamint
élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.
(2) A község díszpolgára :
a.) tanácskozási joggal részt vehet a képviselıtestület ülésén,
b.) a képviselıtestület ülésén megkülönböztetett hely illeti meg,
c.) az önkormányzat által rendezett minden községi szintő ünnepségre hivatalos,
ezeken megkülönböztetett hely illeti meg.
3. §.
(1) „Magyarpolány községért” díszoklevél adományozható azoknak a magyar vagy külföldi
természetes és jogi személyeknek – politikai pártok kivételével – jogi személynek nem
minısülı szervezeteknek, akik, vagy amelyek a község társadalmi, szociális, sport,
kulturális, mőemlékvédelmi, és a gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedıen
hasznos munkát végeztek, és a község értékeit növelı, maradandó eredményeket értek el,
kivívva ezzel a község polgárainak elismerését és közmegbecsülését.
(2) A díszoklevél leírását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Az adományozás rendje
4. §
(1) A Magyarpolány Község Díszpolgára és a Magyarpolányért díszoklevél kitüntetéseket a
képviselıtestület külön erre összehívott ünnepi ülésén kell átadni.
A díjakat a polgármester adja át.
(2) A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek a Képviselı-testület tagjai,a
Bizottságok nem képviselı tagjai, a Körjegyzı, valamint az önkormányzati intézmények
vezetıi.1
(3) A kitüntetésre vonatkozó javaslatot a mellékelt formanyomtatványon kell elıterjeszteni.
(4) Az adományozásra tett javaslatot a képviselıtestület – szükség szerint civil szervezetek,
közösségek, érdekképviselet bevonásával – megvizsgálja.
(5) A kitüntetések adományozásáról a Képviselı-testület minısített többséggel dönt.
(6) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is
adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a kitüntetett legközelebbi
hozzátartozója , vagy örököse jogosult. Posztumusz kitüntetés esetén a kitüntetett sírjára a
polgármester az önkormányzat nevében koszrút helyez el.
5.§.
(1) A díszpolgári cím és a Magyarpolány Községért díszoklevél kitüntetés visszavonható, ha
az elismerésben részesített arra érdemtelenné vált.
(2) Érdemtelenné vált különösen az, akit bíróság a közügyek gyakorlásától jogerısen eltiltott.
(3) A visszavonással kapcsolatos eljárásra megfelelıen irányadók a 4. §-ban foglalt
szabályok.
Vegyes rendelkezések.
6. §
A kitüntetett személyekrıl Magyarpolány és Kislıd Községek Körjegyzıségének Hivatala
nyilvántartást vezet.2
7. §
(1) Ez a rendelet 2004. április 29. napján lép hatályba. Egyidejőleg hatályát veszti az egyes
kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 14 / 1993. (X. 22.) Önk. sz.
rendelet.
(2) A rendelet kihirdetésérıl a helyben szokásos módon a Körjegyzı gondoskodik.
Magyarpolány, 2004. április 28.

Sebe István
polgármester
1
2

Korbély Gyuláné
mb. jegyzı

Módosította a 15/2008.(IX: 16.) rendelet 1. §.a. Hatályos: 2008. szeptember 16-tól.
Módosította a 14/2008. (IX. 16.) rendelet 2. §-a. Hatályos: 2008- szeptember 16-tól.

1. sz. melléklet:

A díszpolgári címmel járó emlékplakett leírása:
Az emlékplakett anyaga bronz, átmérıje 9 cm.
A plakett egyik oldalán Magyarpolány község címere és a Magyarpolány díszpolgára felirat
található.
Az emlékplakettet a községi zászló színével megegyezı fehér díszdobozban kell elhelyezni.
A díszpolgári címmel járó díszoklevél leírása, illetve szövege:
A díszoklevél a községi zászló színével megegyezı fehér színő, az emlékplaketthez járó
díszdoboz anyagával / selyem, bársony, stb. / megegyezı anyaggal bevont mappában
elhelyezett, a célnak megfelelı, jó minıségő papírból készül. Az oklevél A/3 mérető, amit a
mappában félbehajtva kell elhelyezni.
Az oklevél bal oldalán a község címerlenyomata található.
Az oklevél jobb oldalának felirata a következı:
Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a magyarpolányi polgárok
megbecsülését tolmácsolva …………………………………………………..
/ a kipontozott helyen annak megjelölése, amiért az elismerést kapta, pl. tudományos,
mővészeti tevékenység, stb. / XY – nak a Magyarpolány község Díszpolgára címet
adományozza és feljogosítja a díszpolgári cím használatára és az e címmel járó kiváltságokra.

Dátum:

A község címerével ellátott
bélyegzı lenyomata
……………………………
polgármester

Külföldi állampolgár kitüntetése esetén – ha a magyar nyelvet nem érti – az oklevél
mappájában a kitüntetett anyanyelve szerinti fordítást tartalmazó oklevelet is el kell helyezni.

