Meződ Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2019.(XI.22.) önkormányzati rendelete
Díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról
Meződ Község Képviselő-testülete a község érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő
személyiségek munkájának elismerésére - Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló az 2011. évi CCII. törvény 24. § (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - díszpolgári kitüntető címet alapít.
1. A díszpolgári cím alapítása
1. §
(1) A képviselő-testület a "Meződ Község Díszpolgára" kitüntető címet adományozhatja
azoknak a magyar vagy külföldi állampolgároknak, akik saját szakmai területükön
kiemelkedő tevékenységet fejtettek illetve fejtenek ki a település fejlesztésében, a természeti
és kulturális értékek megőrzésében és gyarapításában, a helyi társadalmi, közösségi élet
szervezésében, a község múltjának feltárásában, valamint Meződ község hírnevének széles
körben való megismertetésében, fejlesztésében alkottak maradandót.
(2) Díszpolgári cím posztumusz is adományozható.
2. §
(1) A díszpolgári címmel díszoklevél jár.
(2) A díszpolgári címmel járó díszoklevél leírását a rendelet melléklete tartalmazza.
3. §
(1) Díszpolgári cím évenként legfeljebb egy személynek adományozható.
(2) Nem adományozható díszpolgári cím a képviselő-testület tagjának és az önkormányzattal
alkalmazási viszonyban lévő személynek képviselői megbízatása, illetve alkalmazotti
viszonyának időtartama alatt. E tilalom alól kivétel, amikor az önkormányzattal alkalmazási
viszonyban álló személy nyugállományba vonulása alkalmából részesül a kitüntető címben.
2. A díszpolgári cím adományozásának rendje
4. §
(1) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat tisztségviselői, a
képviselő-testület bizottságai, valamint a települési képviselők. A javaslatot a polgármester
terjeszti a képviselő-testület elé.
(2) A díszpolgári cím odaítéléséről a képviselő-testület minősített többséggel dönt. A
díszpolgári címet odaítélő határozatnak rövid indoklást is kell tartalmaznia.
(3) A díszpolgári címmel járó díszoklevelet ünnepélyes keretek között (községi
önkormányzati rendezvényen vagy ünnepi képviselő-testületi ülésen) vagy egyéb módon
történő átadásáról a polgármester gondoskodik.
(4) A díszpolgári cím meghalt személy részére történő adományozásakor az emlékérmet és a
díszoklevelet a kitüntetett személy valamely családtagjának kell átadni.

5. §
A díszpolgárok nevét az önkormányzat a faluházban emléktáblán örökíti meg
3. A díszpolgári címhez kapcsolódó jogosultságok
6. §
Meződ Község Díszpolgára jogosult:
a) a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt venni;
b) az önkormányzat és intézményei rendezvényein díjtalanul részt venni;
c) az önkormányzat szerveivel és intézményeivel folytatott levelezéseiben, beadványain az
"Meződ Község Díszpolgára" címet feltüntetni;
d) elhalálozása esetén ingyenes díszsírhelyre.
4. A díszpolgári cím visszavonása
7. §
(1) A képviselő-testület a kitüntetés kezdeményezésére jogosultak javaslatára a megválasztott
képviselők minősített többségének szavazatával megvonhatja a kitüntető címet attól, aki
annak viselésére magatartásával érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen a díszpolgári címre különösen az a személy, akit köztörvényes bűncselekmény
szándékos elkövetése miatt a bíróság jogerősen elítélt.
(3) A díszpolgári cím visszavonása esetén a polgármester eltávolítja az érdemtelenné vált
személy nevét Meződ község díszpolgárainak emléktáblájáról, és intézkedik a díszoklevél
bevonása iránt.
5. Általános rendelkezések
8. §
A díszpolgári cím adományozásáról szóló képviselő-testületi határozatot a polgármester a
község hirdetőtábláján közhírré teszi.
9. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Meződ, 2019. november 21.
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2019. november 22.
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Melléklet
A díszpolgárnak átnyújtandó emléklap szövegezése.
Az A4-es emléklapon Meződ község címere, alatta vastagon szedve a díszpolgár neve, majd a
díszpolgár cím adományozásának rövid indoka látható. Az emléklapot az adományozás
dátuma és a Meződ Község Önkormányzata felirat zárja.

