Alsótold Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2010. (V.26.) önkormányzati rendelete
a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása
alapján az alábbi rendeletet alkotja:

DÍSZPOLGÁRI CÍM
1.§
(1) Alsótold Község Díszpolgára Cím adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével
mind a községen belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan
általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá
példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
(2) Díszpolgári cím évente legfeljebb kettő adományozható.
(3) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.

2.§
(1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi
azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.
(2) A község díszpolgára:
a) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein,
b) az Önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és a lehetőségek szerint
ezen megkülönböztetett hely illeti meg,
c) díjtalanul látogathatja az Önkormányzat valamennyi közművelődési és művészeti jellegű
rendezvényeit,
d) elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az Önkormányzat saját halottjának tekinti
és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.

AZ ELISMERÉS ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE
3.§
(1) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz díj adományozható. Ebben az
esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.
(2) A Képviselő-testület az elismerések odaítéléséről a jelen lévő képviselők kétharmadának, de
legalább a megválasztott képviselők több mint a felének szavazatával dönt.
(3) A díszpolgári címet a település által rendezett „Toldi Nap”–on, ünnepség keretében kell
átadni.
(4) A Képviselő-testület az elismerések adományozása előtt 60 nappal felhívást tesz közzé az
elismerésre érdemes személyekre érkező javaslatok megtétele érdekében. A felhívást a
helyben szokásos módon (az önkormányzat hirdetőtábláin), valamint honlapján kell
közzétenni.

AZ ELISMERÉS VISSZAVONÁSA
4.§
(1) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné
válik.
(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen
eltiltott.
(3) A visszavonásról a Képviselő-testület a jelen lévő képviselők kétharmadának, de legalább a
megválasztott képviselők több mint a felének szavazatával dönt.

VEGYES RENDELKEZÉSEK
5.§
(1) Az elismerésben részesített személyekről az Önkormányzat hivatala nyilvántartást vezet és
gondoskodik a 2.§ (2) bekezdésben foglalt rendelkezések érvényesüléséről.
(2) Az Önkormányzat hivatala a díjak adományozását és visszavonását honlapján közzéteszi.
(3) Az elismerések költségeinek fedezetét az Önkormányzat éves költségvetésében kell
biztosítani.
6.§

Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
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