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RENDELETE

MÁTRAMINDSZENT DÍSZPOLGÁRA
Kitüntető cím adományozásáról

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6./2011.(IV. 01.) önkormányzati rendelete
Mátramindszent DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományozásáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 1.§.(6) bekezdése alapján
Mátramindszent Község Önkormányzata az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.
Mátramindszent Község Önkormányzata MÁTRAMINDSZENT DÍSZPOLGÁRA kitüntető
címet alapít.
2.§.
(1) MÁTRAMINDSZENT DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím adományozható annak a
magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely a községhez kötődő és jelentős
eredményt hozó munkájával, egész életművével elismerést szerzett, aki példamutató
emberi magatartásával járult hozzá Mátramindszent jó hírnevéhez.
(2) Az átadás ünnepélyes keretek között a képviselő-testület által meghatározott
időpontban és helyen.
(3) A kitüntető címből ciklusonként legfeljebb négy adható.
(4) A kitüntető cím odaítéléséről a polgármester javaslata alapján Mátramindszent
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
(5) Posztumusz kitüntető cím is adományozható. Ebben az esetben a kitüntetést a
kitüntetett hozzátartozója vagy örököse(i) kapják a Ptk. 685.§. b pontjában
meghatározottak szerint.
(6) A díszpolgári kitüntetett címben részesült egyént az alábbi jogok illetik meg:
a.) a díszpolgárt a testület nyilvános ülésein tanácskozási jog illeti meg
b.) a díszpolgárt rendszeresen tájékoztatni kell a községi önkormányzat munkájáról, a
község életéről
c.) a díszpolgárt ünnepi önkormányzati ülésekre és ünnepi községi rendezvényekre meg
kell hívni
d.) a díszpolgár jogosult az önkormányzat és intézményei által rendezett művelődési ,
kulturális rendezvényeink ingyenes látogatására és az önkormányzat által nyújtott
szolgáltatások ingyenes igénybevételére
3.§.
(1) A kitüntető cím adományozására – lehetőleg az átadást megelőzően 60 nappal –
javaslatot kell kérni a képviselő-testület tagjaitól, valamint a községben működő,
bejegyzett társadalmi szervektől, pártoktól. A javaslatokat a polgármester
kezdeményezi.
(2) A kitüntető cím odaítéléséről az átadást megelőző 45 napon belül kell dönteni.
(3) A díszpolgári kitüntető cím megosztva nem adható.

-24.§.
(1) A MÁTRAMINDSZENT DÍSZPOLGÁRA kitüntető címmel emlékérem oklevél,
valamint anyagi elismer jár.
(2) Az emlékérmen Mátramindszent címerének kicsinyített mása található.
(3) Az oklevél tartalmazza a község címerét, a kitüntető cím elnevezését, abban részesült
személy nevét, az adományozó és az adományozás idejét.
(4) A kitüntető címmel járó költségek, járulékok és adófizetési kötelezettségek fedezetét
a községi önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
5.§.
(1) A kitüntető címet vissza kell vonni, ha a kitüntetett arra méltatlanná válik, továbbá az
adományozó tudomására jut, hogy a kitüntetett szándékos bűncselekmény miatt
jogerős ítélettel, illetve a közügyektől való eltiltással sújtották.
(2) A kitüntetettekről az önkormányzat hivatal nyilvántartást vezet.
6.§.
(1) A kitüntető címet első alkalommal 2011. évben lehet odaítélni.
(2) E rendelet 2011. 04.01-től lép hatályba

Mátramindszent, 2011. március 31.

Horváth János
polgármester
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körjegyző
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