Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testületének
11/2007. (IX. 24.) rendelete
Díszpolgári Cím alapításáról.
Gyöngyösoroszi Önkormányzat tisztelettel adózva mindazon polgárainak - kifejezésre juttatva
nagyrabecsülését azok iránt -, akik munkásságukkal, kiemelkedő közéleti tevékenységükkel
Gyöngyösoroszi település fejlődéséhez nagymértékben hozzájárultak, hogy munkásságukat
megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként az utókor elé
GYÖNGYÖSOROSZI DÍSZPOLGÁRA CÍMET
alapít.
Ezen elismerés adományozásának feltételeit és eljárás rendjét az alábbi rendeletben szabályozza.
Díszpolgári Cím
1. §.
(1) Gyöngyösoroszi Díszpolgári Cím adományozható annak a magyar állampolgárnak, aki jelentős
munkájával, vagy egész életművével mind a településen belül, mind pedig országosan olyan
általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez,
példamutató emberi magatartása miatt tiszteletben áll.
(2) Díszpolgári cím évente adományozható.
(3) Díszpolgári címmel külön e célra készített díszoklevél, vagy emlékplakett jár.
(4) A díjjal kitüntetett pénzjutalomban részesül, melynek mértéke:
nettó: 50.000 Ft.
2. §.
(1) A település díszpolgára adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezheti
azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.
(2)A település díszpolgára: tanácskozási joggal részt vehet a
a) Képviselő Testület ülésein,
b) önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és ezeken megkülönböztetett hely
illeti meg.

Elismerés adományozásának rendje
3. §.
(1) A díj adományozására javaslatot tehetnek a Képviselő Testület bizottságai, a Polgármester a
település polgárainak kezdeményezésére, civil szervezetek.
(2) Díszpolgári címet állami ünnepek alkalmából rendezett ünnepségen kell átadni.
(3) A Képviselő Testület az elismerés odaítéléséről minősített többségben határoz.
Elismerés visszavonása.
4. §.
(1) Díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.
(2) Elismerésre érdemtelen különösen az a személy, akit a bíróság közügyek gyakorlásától
jogerősen elítélt. A díjra érdemtelenné válás tényét az érdekelttel közölni kell.
(3) Visszavonás módjára a 3. §-ban előírt szabályok az irányadók.
Vegyes rendelkezések.
5. §.
(1) Az elismerésben részesített személyekről, szervezetekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást
vezet és gondoskodik a 2. §. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesüléséről.
(2) Az elismerések költségeinek fedezetét a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében kell
biztosítani.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről Gyöngyösoroszi Község jegyzője
gondoskodik.

Szecskő Lászlóné
jegyző

Vernyihel Lívia
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2007. szeptember 24.
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