
Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2002. (II.28.) számú rendelete

a díszpolgári cím adományozásáról szóló 14/2001. (X.30.) számú rendelet
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

(a további módosításokkal egységes szerkezetben)

Dédestapolcsány  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi 
önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  1.§.  (6)  bekezdés  a)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a díszpolgári cím adományozásáról az alábbiak szerint 
rendelkezik.

1.§.

Díszpolgári cím annak adományozható, aki Dédestapolcsány település és polgárai 
számára,  a  község  fejlődése,  gyarapodása  és  hírnevének  öregbítése  érdekében 
kiemelkedő tevékenységet végzett.

2.§.

(1) A díszpolgári címet Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
(továbbiakban:  Képviselő-testület)  a kitüntetett  személy nevének e rendelet  2. 
számú  mellékletében történő  feltüntetésével  adományozza.  Az  erről  szóló 
oklevelet  és  aranygyűrűt,  valamint  az  adományozás  tárgyában  tartott  ülés 
jegyzőkönyvének  kivonatos  másolatát  a  kitüntetett  személynek  minden  év 
március 15-én ünnepélyes keretek között kell átadni.

(2) A díszpolgári oklevél tartalmazza a kitüntetett személy nevét, foglalkozását, az 
adományozás okát és keltét,  valamint a polgármester aláírását és pecsétjének 
lenyomatát. Az oklevél mintáját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) A gyűrű 18 karátos aranyból, „Dédestapolcsány díszpolgára” és az adományozás 
éve bevéséssel készül.

(4) A  kitüntetett  nevét  és  az  adományozás  évét  a  Díszpolgárok  Könyvében  kell 
megörökíteni.  A  díszpolgárok  névjegyzékét  e  rendelet  2.  számú  melléklete 
tartalmazza.

3.§.

(1) A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amely a község tiszteletét és háláját fejezi 
ki, s ez a kitüntetett személynek – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – nem 
biztosít előjogokat és anyagi javadalmazással jár, melynek összege bruttó 100 e 
Ft.

(2) A kitüntetett személy:
a) **meghívandó  az  önkormányzat  éves  munkatervében  meghatározott 

községi rendezvényekre, ünnepségekre;
b) jogosult a címet aláírásainál és egyéb kitüntetései között feltüntetni,
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c) halála esetén Dédestapolcsány községben érvényes mindenkori temetési 
segély tízszeres összege illeti meg a temetést lebonyolító hozzátartozót.

4.§.

A díszpolgári cím elhunyt személy számára is odaítélhető, annak mindenféle anyagi 
vonzata nélkül. Kivételt képez az az eset, amikor a Képviselő-testület döntése és az 
ünnepélyes átadás közötti időszakban történik az elhalálozás.

5.§.

(1) A  díszpolgári  cím  adományozására  bárki  írásban  tehet  javaslatot,  mely 
javaslathoz a Képviselő-testület  megválasztott  tagjai  legalább egynegyedének 
ajánlása (aláírása) is szükséges.

(2) *A Képviselő-testület november 1. és december 31. között meghirdeti az ajánlá-
       sok benyújtásának lehetőségét.

(3) *A  javaslatot  egy  esetileg  létrehozott,  az  állandó  bizottságokkal  azonos 
összetételű bizottság terjeszti a Képviselő-testület elé a következő év január 31. 
napjáig.

(4) ** A Képviselő-testület a bizottság által javasolt személy/ek közül önkormányzati 
választási ciklusonként egy főnek adományozhatja a díszpolgári címet.

6.§.

A Képviselő-testület a díszpolgári címmel járó oklevelet a melléklet szerinti formában 
adományozza, illetve a Díszpolgárok Könyvét a melléklet szerint formában készítteti 
el.

7.§.

(1) E  rendelet  a  kihirdetése  napján  lép  hatályba.  Kihirdetéséről  a  Jegyző 
gondoskodik.

(2) Egyidejűleg a díszpolgári cím adományozásáról szóló 14/2001. (X.30.) számú 
rendelet hatályát veszti.

Lukács László sk.                                                   Turócziné Fazekas Magdolna sk.
    Polgármester            Jegyző
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1. számú melléklet a 5/2002.(II.28.) számú rendelethez  

A „DÉDESTAPOLCSÁNY DÍSZPOLGÁRA”
címhez járó oklevél leírása

A díszpolgári címhez járó oklevél 46 x 29 cm nagyságban készül, különleges papírra 
és  bőrkötésű  mappában  kerül  átadásra.  Az  oklevél  bal  oldalán 
„DÉDESTAPOLCSÁNY DÍSZPOLGÁRA” felirat van. Jobb oldalára a díszpolgár neve 
és a cím elnyerésének megokolása kerül.

A „DÍSZPOLGÁROK KÖNYVE” leírása

A DÍSZPOLGÁROK KÖNYVE bőrkötésben készül 46 x 31 cm méretben. Fedőlapján 
„DÉDESTAPOLCSÁNY DÍSZPOLGÁRAI” felirat látható.

2. számú melléklet a 5/2002.(II.28.) számú rendelethez  

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 
adományozott díszpolgári cím kitüntetettjei

Záradék:

Jelen rendelet 2002. év II. hó 28. napján kihirdetésre került.

Turócziné Fazekas Magdolna sk.
                                                           Jegyző
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