ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
5/2000.( V.18.) sz. RENDELETE
a díszpolgári és a tiszteletbeli polgár kitüntető cím adományozásáról
Egységes szerkezetbe

Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló –
többször módosított – 1990. Évi LXV. Törvény 1.§. (6) bekezdésének a.) pontjában rögzített
felhatalmazás alapján „ Újhartyán Község Díszpolgára” és „ Újhartyán Község Tiszteletbeli
Polgára” elismerő címeket alapít és adományozásuk szabályairól a következő rendeletet
alkotja:

1.§.
(1) A képviselő-testület „ Újhartyán Község Díszpolgára” ( a továbbiakban: díszpolgár)
kitüntető cím adományozásával ismeri el:
a.) azok érdemeit, akik Újhartyán község szellemi és anyagi gyarapodásáért
példaértékűen dolgoztak, aminek eredményeként a közélet, a gazdaság, a
tudományok, a kultúra és a művészetek, a gyógyítás, az oktatás-nevelés területein
maradandó alkotó munkájukkal elősegítették a község fejlődését, polgárainak
boldogulását,
b.) azoknak az Újhartyán községben született vagy itt élő és alkotó, kiemelkedő
humánumú, közmegbecsülést szerzett polgároknak, akik kimagasló eredményességű
munkásságukkal járultak hozzá a község fejlődéséhez,
c.) azok érdemeit, akik a község nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése és egyéb
külkapcsolatainak gazdagítása terén kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel
hozzájárultak községünk hírnevének, tekintélyének növeléséhez,
(2) A képviselő-testület „ Újhartyán község Tiszteletbeli Polgára” ( a továbbiakban:
tiszteletbeli polgár) kitüntető címet adományozhat olyan nem Újhartyán község lakóhelyű
személyiségnek, akik jelentős mértékben hozzájárultak Újhartyán község jó hírének
terjesztéséhez, rangjának, vonzerejének emeléséhez, a község érdekeinek
előmozdításához.
(3) Az e rendelet szerinti elismerések csak első alkalommal adományozhatók.
(4) A díszpolgári címmel kitüntetett személyt külön erre a célra készített díszoklevél,
emlékplakett, arany pecsétgyűrű (Újhartyán címerével) és községi kisméretű díszzászló
évszámmal hímezve1( módosítás: 16/2008.(XII.12.) illeti meg.
(5) A tiszteletbeli polgár címmel kitüntetett személyt külön erre a célra készített díszoklevél,
emlékplakett illeti meg.
(6) A tiszteletbeli polgár kitüntetéssel járó pénzjutalom mértéke évente kerül meghatározásra.
A kitüntetéssel 2005. évben személyenként 50.000 Ft pénzjutalom jár.
2.§.
(1) Díszpolgári címmel 5 évente 1 magyar és 1 külföldi állampolgárságú személy tüntethető
ki. A kitüntetendő személyekre a képviselő-testület állandó bizottságai és tisztségviselő
tehetnek javaslatot. A javasolt személyek közül az e célra választott ideiglenes bizottság
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ajánlása alapján a polgármester tesz előterjesztést a kitüntetés odaítélésére. Az ideiglenes
bizottság összetétele:
a.) Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
b.) Önkormányzati bizottságok elnökei
c.) Önkormányzati alapítású Alapítványok elnökei
(2) Az ideiglenes bizottságot a képviselő-testület 5 évente felkéri javaslattételre.
(3) Tiszteletbeli polgár címmel
személy tüntethető ki.

évente1(módosítás:16/2008.(XII.12.) 1 magyar állampolgárságú

(4) Tiszteletbeli polgár cím adományozására bárki tehet javaslatot, a javaslatok alapján a
polgármester tesz előterjesztést a képviselő-testületnek.
(5) A polgármester a díszpolgári címmel kitüntetett személynek ünnepi képviselő-testületi
ülésen, a tiszteletbeli polgár címmel kitüntetett személynek pedig a kitüntetés rangjához
méltó keretek között adja át az adományozásról szóló okmányt és a község kisméretű
díszzászlaját.
(6) Az 1.§. szerinti kitüntetések adományozását és azok indoklását a helyben szokásos módon
kell közzétenni.
(7) A díszpolgári címet és a tiszteletbeli polgár címet első ízben 2000. Évben adományozhatja
a képviselő-testület.
3.§.
(1) A díszpolgári és a tiszteletbeli polgár cím adományozását díszes kivitelű emlékkönyvben
kell nyilvántartani. Az emlékkönyvbe bevezetett adományozást kézjegyével látja el a
polgármester, az adományozott és a jegyző.
(2) A község díszpolgárainak nevét a Községháza látogatott részén elhelyezett méltó
emléktáblán kell megörökíteni. A név mellett fel kell tüntetni a díszpolgárrá fogadás
évszámát.
4.§.

(1) A község díszpolgára és tiszteletbeli polgára jogosult a címet viselni, azt neve mellett
feltüntetni.
(2) A község díszpolgára – a képviselő-testület meghívása alapján – a testületet képviselő
delegációkban is részt vehet.
(3) Az elhunyt díszpolgárt Újhartyán község saját halottjának tekinti.
5.§.
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(1) A díszpolgári és tiszteletbeli polgár címet a képviselő-testület állandó bizottsága, vagy
tisztségviselője kezdeményezésére a képviselő-testület megvonhatja attól, aki arra
méltatlanná vált. Érdemtelen különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától
eltiltott.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti határozatát nyilvánosságra kell hozni és az
emlékkönyvbe be kell vezetni. A megvonás tényét az érdekelttel is közölni kell.
6.§.
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Újhartyán, 2000. május 19.

Schulcz József
polgármester

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

Záradék:
Ezen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került.

Újhartyán, 2000. május 19.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző
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1. sz. Melléklet
5/2000. Sz. rendelethez

A díszpolgári és tiszteletbeli polgári emlékplakett általános leírása:

