HUGYAG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
7/2000. (XI. 10.) számú rendelete (egységes szerkezetben), módosítva 2001. május 15.
a DÍSZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL

Hugyag Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a község
társadalmi és gazdasági életében, a lakosság javára és a község fejlesztése, felemelkedése
érdekében kifejtett tevékenység elismerésére az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
(1) A „Díszpolgári cím” adományozásában részesítendők körére javaslatot tehetnek:
- a település társadalmi szervei, intézményei
- a lakosság és
- a képviselő-testület
(2) A javaslatot a rendelet mellékletét képző formanyomtatványon minden év május hó 31.
napjáig lehet benyújtani.

2.§
(1) A „Díszpolgári cím” odaítéléséről és visszavonásáról – minden év márciusi ülésén
minősített többséggel dönt a Képviselő-testület.
(2) A „Díszpolgári cím” adományozására minden év június első szombatján – ünnepi ülés
keretében – kerül sor.
(3) A kitüntető címet a polgármester adja át.
(4) A „Díszpolgári cím”-ben részesültekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

3.§
(1) Azok a magyar állampolgárok, akik a község fejlődésének elősegítésében, társadalmi,
gazdasági és kulturális életében, a község lakossága javára – huzamosabb időn keresztül –
eredményes és sikeres tevékenységet folytattak, a falu díszpolgárává választhatók.
(2) Díszpolgárrá választható az a külföldi állampolgár is, akinek tevékenysége az (1)
bekezdésben megfogalmazott feltételeknek megfelel.
(3) A „Díszpolgári cím” posztumusz kitüntetésként is adományozható.
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(4) Amennyiben az adott évben a Képviselő-testület valamelyik tagja, illetőleg valamely
intézményvezető elhalálozik, automatikusan posztumusz díszpolgári címben részesül.

4.§
A Képviselő-testület évente egy „Díszpolgári cím” adományozásáról dönt – indokolt esetben
ettől eltérhet.

5.§
(1) A kitüntetett részére átadásra kerülő díszpolgári oklevél tartalmazza:
- a község címerét
- az adományozó megjelölését
- a kitüntetett személy nevét
- az adományozás okát és keltét
- a polgármester aláírását és a község díszbélyegzőjét
(2) A díszpolgári oklevelet kísérő levéllel kell ellátni, mely tartalmazza a kitüntetett
életútjának ismertetését, valamint a kitüntető címet adományozó határozat eredeti példányát.
(3) A község díszpolgára a település lakosságának tiszteletét és megbecsülését élvezi, ezért:
- az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meg kell hívni
- felkérhető a községet képviselő delegációban való részvételre

6.§
(1) A kitüntető címet vissza lehet vonni attól, aki annak viselésére érdemtelenné vált, vagy
akit a bíróság jogerősen elítélt.
(2) A díszpolgári cím visszavonásáról a Képviselő-testület a 6. § alapján dönt és a cím
viselésére való jogosultság a cím visszavonásával megszűnik.
(3) A Képviselő-testület határozatát a helyben szokásos módon ki kell hirdetni.

7.§
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A „díszpolgári cím” együttjár életben lévő személy esetében egy aranygyűrű, illetőleg
posztumusz díjat átvevő családja részére emlékplakett átadásával is, melyet minden évben
névre szólóan kell elkészíttetni.
Az emlékplakett tartalmazza a falucímert, az adományozás évszámát, az adományozott nevét,
valamint a következő szöveget:
„Hugyag Község Posztumusz Díszpolgára ….. évben.”
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(2) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Hugyag, 2001. május 15.

Kanyó Tibor
polgármester

Dr. Kovács Istvánné
jegyző

Kihirdetve:
Hugyag, 2001. május 15. napján
Dr. Kovács Istvánné
jegyző
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JAVASLAT
„DÍSZPOLGÁRI CÍM” ADOMÁNYOZÁSÁRA

Javaslatot tevő (személy, szerv) megnevezése: ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Címe: …………………………………………………………………………………………

Kitüntetésre javasolt:
Neve:

……………………………………………………………………………………….

Születési helye, ideje: ……………………………………………………………………….
Rövid életútja:

Javaslat indoklása:

Dátum: ……………………………..

………………………………….
aláírás
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