Dörgicse Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének

5/2006. (V.22. ) RENDELETE
A DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL

Dörgicse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) a) pontja és a
10.§ (1) c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi díszpolgári
kitüntető cím adományozásáról az alábbi rendeletet alkotja:

„Dörgicse Díszpolgára” kitüntető cím

1.§(1)Dörgicse
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megalapítja a „DÖRGICSE DÍSZPOLGÁRA” kitüntető címet.
(2)A kitüntető cím adományozásával a község tiszteletét,
megbecsülését és háláját fejezi ki azoknak, akik
- kiemelkedő közéleti, gazdasági munkásságukkal hozzájárultak
Dörgicse fejlődéséhez,
- hosszú időn át kifejtett tudományos vagy művészeti
tevékenységükkel hírnevet és elismerést szereztek Dörgicsének.
(3)A kitüntető cím adományozható magyar vagy külföldi
állampolgároknak. A kitüntető cím adományozásának nem feltétele a
helybennlakás.
(4)A „Dörgicse Díszpolgára” cím adományozásával elhunyt
személy emléke is megörökíthető.
2. § (1)A kitüntetett személyt
-

megilleti a „Dörgicse Díszpolgára” kitüntető cím viselésének
joga,
meghívandó a község ünnepségeire vagy egyéb kiemelkedő
rendezvényeire,
jogosult a címet aláírásánál és egyéb kitüntetései között
feltűntetni,
jogosult az Önkormányzat kiadványainak egy- egy
tiszteletpéldányára.
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A kitüntető cím adományozásával kapcsolatos eljárás
3.§ (1)1A kitüntetető cím évente egy alkalommal – a /2/ bekezdésben
foglaltakon túl- maximum két személy részére adományozható.
(2)2006-ban, az alapítás évében, három személy részére lehet
adományozni a kitüntető címet.
(3) A kitüntető cím adományozására bárki tehet javaslatot.
(4)A kitüntető cím adományozásáról a Képviselő- testület
minősített többséggel határoz. A határozat tartalmazza a kitüntetett
személy nevét, lakóhelyét, külföldi személy esetében az
állampolgárságát, és az adományozás indokait.
(5)A kitüntető cím adományozásáról szóló oklevél és aranygyűrű
átadása ünnepélyes keretek között történik.
(6)Az oklevél tartalmazza az adományozó nevén, címerén kívül a
kitüntetett személy nevét, külföldi személy esetében az
állampolgárságát, és az adományozás okát és keltét, az adományozó
határozat számát és keltét valamint a polgármester aláírását és az
Önkormányzat pecsétjének lenyomatát.
(7)Az aranygyűrű vésett pecsétgyűrű, a község címerével. A
aranygyűrű leírását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(8)A díszpolgárok névjegyzéket jelen rendelet 1. függeléke
tartalmazza, amelyet a körjegyző a képviselő-testület határozatai
alapján vezet.
(9)A kitüntető cím adományozását és indoklását a helyben
szokásos módon közzé kell tenni.

A kitüntető cím visszavonása

4. § (1)A kitüntető címet vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra
érdemtelenné válik.
1

Módosította a 12/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályba lép:2017. szeptember 30.
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(2) Meg kell vonni a kitüntetést attól akit a bíróság a közügyek
gyakorlásától jogerősen eltiltott, vagy olyan bűncselekményt követett
el, ami miatt a kitüntető cím viselésére méltatlanná válik.
(3)Meg lehet vonni a kitüntetést attól, aki közösségellenes
magatartása miatt a kitüntető cím viselésére érdemtelenné válik.
(4)A kitüntető cím visszavonásáról a Képviselő-testület minősített
többséggel határoz.

Záró rendelkezések

5.§ Ez a rendelet 2006. május 22-én lép hatályba.

Dörgicse, 2006. május 9.

Kis-Pál Miklós
polgármesterkörjegyző

Cseh Jenőné

Kihirdetve:
Dörgicse, 2006. május 22.

Cseh Jenőné
körjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2017. szeptember 30.

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző
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1. melléklet
5/2006.(V.22.) Rendelethez

A „Dörgicse Díszpolgára” kitüntető címmel
adományozott gyűrű leírása:

Arany pecsétgyűrű, melynek a pecsétlapján Dörgicse Község vésett
címere, a belső részén a fej alatt a kitüntet neve és a kitüntetés dátuma
szerepel.
A pecsétgyűrű súly 8-12 gramm közötti.
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1. függelék
5/2006.(V.22.) Rendelethez

Dörgicse Díszpolgárainak Névjegyzéke:
Sorsz.

1.

Név, határozat sz.
(külföldi államp.)

Rekettyés
László

Lakcím:

Adomány.
időpontja

Adományozás indoka

Dörgicse
történetének
2000.Szentendre, 2006.07.29. kutatásáért,
kiemelkedő
Acél u. 16.
közéleti tevékenységért.

40/2006.(VI.21.)
2.

Szini Erzsébet
41/2006.(VI.21.)

3.

Németh Zoltán
42/2006.(VI.21.)

Kiemelkedő
közéleti,
8244. Dörgicse, 2006.07.29. kulturális munkájáért, a
Fő u. 57.
Közalapítványban végzett
elnöki tevékenységéért.
Mivel
gazdasági
2040. Budaörs, 2006.07.29. munkásságával hozzájárult
Naphegy
u.
Dörgicse fejlődéséhez.
34/B.

