
Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011. (IV.21.) önkormányzati rendelete

„Petőfibánya Község Díszpolgára” cím adományozásának rendjéről

1. §

Petőfibánya  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  a  Magyar  Köztársaság 
Alkotmányáról  szóló,  többször  módosított  1949.  évi  XX.  tv.  44/A.  §  (1)  bekezdése  f) 
pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – abból a célból, hogy a  petőfibányai  közösség 
szolgálatában kiemelkedő  érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, 
valamint személyüket és tevékenységüket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a 
jelen  és  az  utókor  elé,  „Petőfibánya  Község  Díszpolgára”  címet  alapít,  amely 
adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét a következők szerint szabályozza:

2. §

(1) „Petőfibánya  Község  Díszpolgára”  cím  annak  a  magyar  állampolgárnak 
adományozható, aki Petőfibánya Község érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű 
tevékenységével, vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely 
egyértelműen  hozzájárult  Petőfibánya fejlődéséhez,  értékei  megóvásához,  lakosai 
életkörülményeinek  javulásához,  a  község  jó  hírnevének  öregbítéséhez,  továbbá 
példamutató  emberi  magatartása  miatt  egyébként  személye,  vagy  annak  emléke 
köztiszteletben áll.

(2)  „Petőfibánya Község Díszpolgára” címet „Petőfibánya Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  adományozza  évente  egy  alkalommal  legfeljebb  két  személy 
részére.

(3) A  díszpolgári  címet  Petőfibánya  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
alkalmanként, nem időponthoz kötötten adományozza.

(4) A  díszpolgári  cím  adományozásáról  a  Képviselő-testület  minden  évben  a 
kezdeményezés  benyújtását  követő  augusztus  20-át  legalább  30 nappal  megelőző 
rendes ülésén dönt és a javaslat elbírálása során gondosan és körültekintően vizsgálja 
a  tevékenység  kiemelkedő  mértékét,  és  azt,  hogy  az  mennyiben  szolgálja  vagy 
szolgálta Petőfibánya Község lakosságának közérdekét.

(5) A  díszpolgári  cím  átadására  –  amennyiben  más  időpont  nem  alkalmasabb  –  a 
polgármester által, az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmával kerül sor.

(6) A  díszpolgári  oklevél  művészi  kivitelezéséről  a  Képviselő-testület  külön 
rendelkezik.



3. §

A díszpolgári cím adományozásának rendje

(1) A díszpolgári cím adományozására ajánlásokat tehetnek:

a) az Önkormányzat Képviselő-testületének bizottsága, a Képviselő-testület tagja,
b) az önkormányzat köztisztviselői,
c) természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek, pártok.

(2) Az ajánlásokat Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére, 
a polgármesterhez kell eljuttatni.

(3) Az ajánlásnak tartalmaznia kell:

a) az ajánlott személy életútjának, tevékenységének ismertetését,
b) az elismerés alapját képező mű, alkotás, cselekmény leírását, bemutatását,
c) az a) és b) pontokban foglaltak községi jelentőségének méltatását.

(4) A  képviselő-testület  a  díszpolgári  cím  odaítéléséről  minősített  többséggel 
határozatban dönt.

(5) A díszpolgári cím posztumusz is adományozható. Ez esetben az elismerés átvételére 
a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

4. §

(1) A díszpolgári  címben részesítettnek az adományozáskor  a polgármester  ünnepélyes 
keretek között

- „Petőfibánya Község Díszpolgára” oklevelet és
- nettó 100.000 forintot ad át.

(2) Posztumusz díj adományozása esetén a polgármester 

- „Petőfibánya  Község  Díszpolgára”  oklevelet  ad  át  a  díjban  részesített 
legközelebbi hozzátartozójának.

(3) A díszpolgári oklevél tartalmazza:

- az adományozó megjelölését, címerét
- a határozat számát és keltét,
- az adományozott nevét, foglalkozását vagy hivatali állását,
- az adományozás indokait.

(4) A díszpolgári oklevelet a polgármester írja alá.



(5) A díszpolgár nevét és a 4. § (3) bekezdésében felsorolt adatokat „Petőfibánya Község 
Díszpolgárainak Névkönyve” tartalmazza. A bejegyzést a jegyző írja alá.

5. §

(1) Amennyiben  a  díszpolgárt  jogerősen  bűncselekmény  vádjával  elítélik,  úgy  a 
díszpolgári cím viselésére érdemtelenné válik.

(2) Az  (1)  bekezdésben  említett  okot  a  díszpolgár  köteles  a  Képviselő-testületnek 
bejelenteni, illetve azt bárki bejelentheti.

(3) A (2) bekezdésben említett bejelentést követő első rendes képviselő-testületi ülésen a 
Képviselő-testület határozattal köteles visszavenni a díszpolgári címet.

(4) A  (3)  bekezdésben  említett  határozat  meghozatalát  követő  8  napon  belül  az 
érdemtelenné vált díszpolgár nevét „Petőfibánya Község Díszpolgárainak Névkönyve” 
bejegyzéseiből áthúzással törölni kell. A törlést a jegyző írja alá.

6. §
Vegyes és záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet 2011. május 01-jén lép hatályba.

(2) A díszpolgári címmel járó juttatás költségeinek fedezetét az Önkormányzat éves 
költségvetésében kell tervezni és biztosítani.

K.m.f.

Juhászné Barkóczy Éva sk. Dr. Gyirán Viktor sk.
            polgármester jegyző


