Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2011. (VI.16.) önkormányzati rendelete
a „Nagyigmánd Nagyközség Díszpolgára” cím alapításáról és az
adományozás rendjéről
Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§

(1) Nagyigmánd Nagyközség díszpolgára cím annak a természetes személynek
adományozható, aki kiemelkedő jelentőségű tevékenységével vagy egész
munkásságával olyan általános elismerést szerzett, amely egyértelműen hozzájárult a
nagyközség fejlődéséhez, nevének ismertté válásához, vagy a település jó hírnevének
növeléséhez, példamutató emberi magatartása révén személye vagy annak emléke
köztiszteletben áll.
(2) Díszpolgári cím évente egy alkalommal adományozható, indokolt
esetben a képviselő-testület eltérhet ettől.
(3) A Képviselő-testület a díszpolgári címmel elismert személynek külön
erre az alkalomra készített díszoklevelet és emlékplakettet adományoz.
(4) Az emlékplakett leírása: A Bozó József heraldikus éremművész által tervezett egy
oldalas bronzöntvény emlékplakett 80 x 120 mm méretű téglalap, 3,5 mm
magasságú. Az érme egyik oldalán a Római Katolikus és Református templom, előttük
az I. Világháborús emlékmű, mögöttük a háttérben a felkelő nap látható, Nagyigmánd
Nagyközség Díszpolgára felirattal. Az emlékplakett csiszolt hátoldalán a díszpolgár
neve és az adományozó és az adományozás éve felirat látható. Az emlékplakettet
díszdobozban kell elhelyezni.

2.§

(1) Nagyigmánd díszpolgára az adományozás napjától viselheti a kitüntető címet,
valamint élvezi azokat a külön jogokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárt
megilletik.
(2) Nagyigmánd díszpolgára:
a) tanácskozási joggal vehet részt a Képviselő-testület ülésein,
b) az Önkormányzat valamennyi rendezvényén díszvendég és megkülönböztetett
hely illeti meg,
c) díjtalanul látogathat minden helyi kulturális, művészeti és sportrendezvényt,
d) ingyenesen kapja az önkormányzat által kiadott sajtóterméket,
e) amennyiben életkörülményei alakulása ezt igényli vagy szükségessé teszi az
önkormányzat lehetőségei szerint - anyagi, erkölcsi vagy természetbeni
segítségben részesíti,
f) elhalálozása esetén - hozzátartozói beleegyezésével - az önkormányzat saját
halottjának tekinti és díszsírhelyet, valamint önkormányzati temetést biztosít
számára Nagyigmándon.

3.§

(1) Az elismerések adományozására ajánlatot tehetnek a Képviselő-testület és
bizottságainak tagjai, az Önkormányzat tisztségviselői, társadalmi szervezetek,
közösségek, gazdasági szervezetek, valamint a helyi nagyigmándi választásra jogosult
állampolgárok 10 %-a.

(2)Az ajánlásokat minden év április 30. napjáig kell a Képviselő-testületnek címezve
a polgármesterhez eljuttatni.
(3) Az elismeréseket Nemzeti ünnepünkön az augusztus 20-i ünnepség alkalmából,
illetve rendkívüli testületi ülésen a polgármester ünnepélyes keretek között adja át.
(4) Az elismerésekkel járó okleveleket a polgármester és a jegyző írja alá.
(5) Az elismerés természetes személy részére posztumusz is adományozható. Ez
esetben az elismerés átvételére a legközelebbi élő hozzátartozó jogosult.
(6) A kitüntetettek névsorát, az adományozás okát a Polgármesteri Hivatal külön erre a
célra rendszeresített díszalbumban köteles nyilvántartásba venni és megörökíteni.
4.§

E rendeletben szabályozott cím viselése visszavonható, ha az elismerésben részesített
személy arra érdemtelenné válik. Érdemtelen különösen az, akit a bíróság a közügyek
gyakorlásától jogerősen eltilt.

5.§

A kitüntettek nevét és tevékenységük rövid méltatását a helyi sajtó és a helyi média
útján nyilvánosságra kell hozni.

6.§

(1) Ez a rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 9/2004.(III.31.) és a
10/2007. (VII.21.) önkormányzati rendelet.
Hajduné Farkas Erika sk.
polgármester
dr. Füles Zoltán sk. jegyző
A rendelet kihirdetve: 2011. június 16.
dr. Füles Zoltán sk. jegyző

