Felsőtárkány Község Önkormányzatának 7/2009. (IV. 14.) számú,
„Felsőtárkány Község Díszpolgára” cím és a „Felsőtárkányért” kitüntető díj
adományozásáról szóló rendelete
(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2016. június 23.)
Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3.
pontjában kapott felhatalmazás alapján attól az óhajtól vezérelve, hogy a község fejlődésének
elősegítésében, érdekeinek előmozdításában, az itt lévő emberi értékek gyarapításában
kifejtett példamutató tevékenységet elismerje, „Felsőtárkány Község Díszpolgára” címet és
„Felsőtárkányért” kitüntető díjat alapít.1
Ezen elismerések adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét az alábbiak szerint
szabályozza:
„Felsőtárkány Község Díszpolgára” cím
1. §.
(1) „Felsőtárkány Község Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar és külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével
Felsőtárkány községen belül, országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános
elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá
példamutató emberi magatartása miatt egyébként is köztiszteletben áll.
(2) A cím adományozásának általános feltétele:
Több éven keresztül maradandó értéket teremtő kimagasló munka, vagy jelentős
elismerést kiváltó eredmény elérése, amely közvetlenül Felsőtárkányt is érinti.
(3) Ezen belül adományozható a díj különösen:
1. Azoknak, akik a község társadalmi életének közéletének, közigazgatásának szervezése
és irányítása, a természet és társadalomtudományok területén, a település fejlesztés
összehangolásában és megvalósulásában kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki.
2. Azoknak, akik elméleti- és gyakorlati munkájukkal kiemelkedő módon hozzájárulnak a
községben a korszerű és eredményes nevelés, oktatás megvalósulásához. Példamutató
munkájukkal kutató, kísérletező módszereikkel a községnek hírnevet szereznek.
3. Azoknak, akik kiemelkedő elméleti- és gyakorlati munkájukkal a tudományos,
művészeti, kulturális termékek terjesztésében élenjártak, a közművelődési
tevékenységüket több éven keresztül magas szinten, példamutatóan végeztek és a
községnek hírnevet szereztek.
4. Azoknak, akik a község testnevelési és sportmozgalmának szervezésében élenjártak,
illetve sportteljesítményeikkel kiemelkedő eredményt értek el.
5. Azoknak, akik elméleti- és gyakorlati munkájukkal kiemelkedő módon hozzájárultak a
község épített és természeti környezete védelméhez, megóvásához, a
műemlékvédelemhez, a környezeti károk megelőzéséhez, helyreállításához.
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6. Azoknak, akik a község egészségügyi ellátásában, az egészséges életmód
kialakításának segítésében, a szociális gondoskodásban a gyermekvédelem területén,
valamint a gyógyító és megelőző szakmai munkában kimagasló teljesítményt értek el.
„Felsőtárkányért” kitüntető díj
2. §.
(1) „Felsőtárkányért” kitüntető díj adományozható annak a magyar és külföldi
állampolgárnak, társadalmi szervezetnek, aki a község társadalmi, tudományos,
közoktatási, közművelődési, irodalmi-művészeti életében, testnevelési és
sportmozgalmában, környezetvédelmében, valamint egészségügyi ellátásban
kimagasló érdemet szerzett.2
(2) A kitüntetés adományozásának általános feltétele:
Aki folyamatosan maradandó értéket teremtő kimagasló munkát végez, vagy jelentős
elismerést kiváltó eredményt ér el, amely közvetlenül a községet is érinti.
A díszpolgári cím és a kitűntető díj adományozásának rendje
3. §.
(1) A díszpolgári cím egyéneknek, a kitűntető díj egyéneknek és közösségnek egyaránt
adományozható.
(2) A díszpolgári cím és a kitűntető díj adományozására javaslatot tehetnek:
a) Az Önkormányzat tagjai, bizottságai;
b) Közösségi intézmények, gazdálkodó szervek;
c) A község bármely állandó nagykorú lakosa;
(3) A javaslatokat minden év március 31-ig napjáig az Önkormányzat polgármesteréhez
kell benyújtani.
(4) A cím és a díj odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.
(5)
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(6) Az odaítélt cím és a díj átadására települési rendezvényen kerül sor.
(7) A cím és a díj adományozásáról szóló határozatot közzé kell tenni.
A díszpolgári cím és a kitűntető díj részletezése
4. §.
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(1) A cím és a díj adományozása során az
elismerésre
érdemes
szervezetek részére oklevél és emlékplakett átadására kerül sor.
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személyek,

(2) Az oklevél tartalmazza az adományozó nevét, a cím és a díj nevét, a kitüntetett nevét,
a kitüntetésre érdemesség rövid indokát, valamint az adományozás idejét. Az oklevél
díszes grafikai kivitelben készül. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(3) Az emlékplakett művészi kivitelben készül.
(4)
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A díszpolgári cím és a kitüntető díj visszavonása
5. §.
(1) Az a kitüntetett, akit bíróság jogerős ítéletével a közügyek gyakorlásától eltiltott,
érdemtelenné válik a kitüntető címre és díjra, azt vissza kell vonni.
(2) A díszpolgári cím és a kitüntető díj egyéb okból történő visszavonására azok tehetnek
javaslatot, akik az adományozás kezdeményezésére jogosultak.
(3) Az 1. és 2. bekezdés szerinti visszavonásról a Képviselő-testület dönt.
(4) A visszavonást elrendelő döntés esetén a Képviselő-testület gondoskodik a kitüntető
címhez, díjhoz adományozott oklevél és emlékplakett bevonásáról.
6. §.
(1) Az elismerésben részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(2) E rendelet a kihirdetés napján lép életbe. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 13/2005.
(IV. 29.) számú önkormányzati rendelet.
Felsőtárkány, 2009. április 14.

dr. Juhász Attila Simon
polgármester

dr. Pusztai-Csató Adrienn
jegyző

Záradék:
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Hegyiné Kertész Zsuzsanna
jegyző
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