Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete
22/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelete
díszpolgári cím és érdemérem alapításáról, adományozásáról
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§
(9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 42. § 3. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1.§

Balatonakarattya Község Önkormányzata azon személyeknek, akik a község
közéletének kiemelkedő személyiségei, illetve akik a település érdekében kifejtett
kiemelkedő tevékenységükkel - életművükkel - a községet tiszteletreméltóan
szolgálták vagy szolgálják, az elismerés, legméltóbb kifejezésképpen a
„BALATONAKARATTYA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” címet adományozhatja.

2.§ (1)1 2A „BALATONAKARATTYA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” címet az Szociális és
Kulturális Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) megfelelő indoklással ellátott
javaslata alapján a Képviselő-testület évente két alkalommal adományozhat.
(2)

A Bizottság a díszpolgári címre javasolt személyeket megkeresi és írásban
nyilatkoztatja az ajánlás elfogadásáról és ennek birtokában terjeszti be az javaslatát a
képviselő-testülethez.

(3)3

A Bizottság legfeljebb 2 fő jelöltre tehet javaslatot. A Bizottság a javaslatot a tárgyév
szeptember hónapjában tartandó ülésterv szerinti képviselő-testületi ülést
megelőzően terjeszti be a képviselő-testülethez.
A Képviselő-testület a díszpolgári cím odaítéléséről titkos szavazás keretében
minősített többséggel dönt.
A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester érdemérmet
és díszoklevelet ad át.
A díszpolgári címet a Képviselő-testület nevében a polgármester az augusztus 5-ei
önkormányzati rendezvény keretén belül, vagy az önkormányzat megalakulásának
évfordulója alkalmából október hónapban adja át.
Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetésként is
adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi
hozzátartozó jogosult.

(4)
(5)
(6)4 5

(7)

3.§ (1) A díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell:
a.) az adományozó megjelölését,
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(2)

b.) az adományozott nevét, külföldi esetén az állampolgárságot,
c.) az adományozó határozat számát, keltét, adományozás indokát
d.) A polgármesternek az önkormányzat képviseletében tett aláírását,
e.) Balatonakarattya Község Önkormányzat bélyegző lenyomatát.
Az érme leírása: Balatonakarattya Díszpolgára felirat és dátum

4.§ (1) Balatonakarattya díszpolgára a Képviselő-testület és a község lakosságának
tiszteletét és megbecsülését élvezi.
Ennek jeléül:
a) meghívandó a község ünnepségeire vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire,
b) meghívható a községet képviselő delegációba.
(2)

Az (1) bekezdésben felsorolt jogok érvényesítésért a polgármester a felelős.

5.§ (1) Balatonakarattya Község Önkormányzata a község életében a közösség javára kifejtett
eredményes tevékenység elismeréséül „Balatonakarattyáért” érdemérmet alapítja.
6.§ (1) Az
érdemérem
személynek,
közösségnek,
szervezetnek,
intézménynek
adományozható, amely:
a) a község társadalmi, gazdasági, egészségügyi és kulturális életének fejlesztése
érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett,
b) a községet gazdagító művészeti, kulturális tevékenységet, vagy
c) a község hírnevét öregbítő kiemelkedő sportteljesítményt, vagy
d) a község érdekében kimagasló értékű munkát végzett.
(2)

A „Balatonakarattyáért” érdeméremre a javaslatok megtétele, illetve annak elbírálása
a 2.§-nak megfelelően történik.

(3)6

A „Balatonakarattyáért” érdemérem évente adományozható.

(4)

A kitüntetettnek a Képviselő-testület nevében a polgármester érdemérmet és
adományozásról szóló okiratot ad át. Az okiratot - melynek formája díszoklevél - a
polgármester írja alá.
A díszoklevélnek tartalmaznia kell:
a.) az adományozó megjelölését,
b.) az adományozott nevét, külföldi esetén az állampolgárságot,
c.) az adományozó határozat számát, keltét, adományozás indokát
d.) A polgármesternek az önkormányzat képviseletében tett aláírását,
e.) Balatonakarattya Község Önkormányzat bélyegző lenyomatát.

(5)

Az érme leírása: Balatonakarattyáért felirat és dátum

7.§ (1) A
„BALATONAKARATTYA
DÍSZPOLGÁRA”
címet,
a
„BALATONAKARATTYÁÉRT” érdemérmet a Bizottság javaslatára a méltatlanná
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válás indokával ellátott határozatában a Képviselő-testület visszavonja attól, aki a
kitüntetésekkel járó tiszteletre és megbecsülésre méltánytalanná vált.
(2)
(3)

8.§

Visszavonás esetén a díszpolgári oklevelet, plakettet illetve érdemérmet és oklevelet
a visszavonó határozatban megjelölt határidőre a polgármesternek kell visszaadni.
A kitüntetések adományozását és az esetleges visszavonást a helyi
tömegkommunikációs eszközök útján nyilvánosságra kell hozni.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Matolcsy Gyöngyi
polgármester

Polgár Beatrix
jegyző

Kihirdetési záradék:
Balatonakarattya, 2015. december hó 30. nap

Polgár Beatrix
jegyző

3

