BALATONSZEMES KÖZSÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14 / 2000. (VIII. 09.)
RENDELETE

A„BALATONSZEMES KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” CÍM
TOVÁBBÁ
„BALATONSZEMESÉRT” EMLÉKPLAKETT ÉS
OKLEVÉL ALAPÍTÁSÁRÓL

Balatonszemes Község Képviselő-testületének
14/2000.(VII.9.) számú rendelete a
„BALATONSZEMES KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” cím továbbá
„BALATONSZEMESÉRT” emlékplakett és oklevél alapításáról

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§. (6) bekezdés a./ pontja lapjn a
a
„BALATONSZEMES
KÖZSÉG
DÍSZPOLGÁRA”
és
Képviselő-testület
„BALATONSZEMESÉRT” emlékplakett adományozását az alábbiak szerint szabályozza:
ALAPÍTÁS
1.§.
A balatonszemes község Képviselőtestülete a község hírnevét népszerűsítők a község és
lakosság javára eredményes tevékenységet folytatók munkájának elismerése és az utókor
számára történő példaképül állításuk megörökítése érdekében
„BALATONSZEMES KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA”
„BALATONSZEMESÉRT” emlékplakett
kitüntető címeket alapít.
ADOMÁNYOZÁS FELTÉTELEI
2.§.
(1) „BALATONSZEMES KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” cím egy alkalommal
adományozható azoknak, akik Balatonszemes községet, az egyetemes haladás ügyét
egész életművükkel vagy kiemelkedő munkájukkal szolgálták, községnek hírnevet
szereztek.
(2) „BALATONSZEMESÉRT” emlékplakett – több alkalommal – annak adomnyozható,
aki
-

társadalmi, közéleti tevékenységével, tudomány, kúltúra, sport területén vagy
egyéb más módon kifejtett munkájukkal a község fejlesztését elősegítették,
vagy hírnevet szereztek.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kitüntető címek külföldi llampolgárnak is
adhatók.
(4) Kitüntetéssel meghalt személy emléke is megtisztelhető, ebben az esetben a kitüntetés
átvételére hozzátartozója jogosult.

3.§.
(1) „BALATONSZEMES KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntetettet, Balatonszemes
Község Díszpolgára és az adományozás évének megjelölésével bevésett arany
pecsétgyűrű és díszes kivitelű Díszpolgári Oklevél illeti meg.
(2) „BALATONSZEMESÉRT” emlékplakettel kitüntetettet, emlékplakett és díszes
kivitelű „BALATONSZEMESÉRT” oklevél illeti meg.
(3) Az emlékplakett leírását rendelet melléklete tartalmazza.
4.§.
(1) Az oklevélnek tartalmazni kell:
-

kitüntetés és az adományozó megnevezését, határozatának számát, keltét,
kitüntetett nevét, lakcímét, foglalkozását,
állampolgárságát,
adományozás indokait,
polgármester, jegyző aláírását és az adományozó pecsétjét.

(2) Az oklevelet sötét színű, henger alakú bőrtokba kell elhelyezni, nemzeti szalaggal
átkötni.
5.§.
A kitüntetett a község Képviselő-etstületének és a lakosságnal a tiszteletét és megbecsülését
élvezi, ezért:
a./ neve bekerül a községi „Krónika” című nagykönyv, KITÜNTETETTEK
fejezetébe,
b./ a Képviselő-testület külön határozata alapján a községet képviselő
delegációjába beválasztható,
c./ az önkormányzat tisztségviselői és a hiavatal dolgozói soron kívül kötelesek
fogadni, részére segítséget nyújtani,
d./ községi ünnepekre külön meghívóval meg kell hívni,
e./ a helyi adórendelet szerint kedvezmény illeti meg.
ADOMÁNYOZÁS
6.§.
(1) A 2.§. (1) és (2) bekezdésében meghatározott kitüntető címeket a polgármester írásos,
részletesen indokolt előterjesztése alapján a Képviselő-testület adományozza.
(2) Az adományozásra javaslatot tehetnek:
- polgármester
- jegyző
- Képviselő-testület tagjai
- társadalmi szervezetek

-

egyesületek
intzémények vezetői.
7.§.

Az adományozást a Képviselő-testület határozatba foglalja. A határozatnak tartalmazni kell a
4.§. (1) bekezdésében foglaltakat.
8.§.
(1) A kitüntető cím adományozására évente egy alkalommal – ettől a Képviselő-testület
indokolt esetben eltérhet – ünnepélyes testületi ülésen kerülhet sor.
(2) A kitüntetést az adományozott, akadályoztatása esetén hozzátartozója veheti át.
(3) A kitüntetéseket a polgármestert ünnepélyes keretek között adja át.
VISSZAVONÁS
9.§.
(1) A kitüntető címet a Képviselő-testület visszavonja attól, aki bármely okmiatt annak
birtoklására érdemtelenné válik.
(2) Az érdemtelenség tényét –a kitüntetett előzetes meghallgatása után – a Képviselőtestület a visszavonó határozatában állapítja meg.
10.§.
Az adományozással és visszavonással kapcsolatos ügykezelési feladatokat a Polgármesteri
Hivatal látja el.
11.§.
E rendelet kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondokodik.
Balatonszemes, 2000. augusztus 9.
Dr.Kovács Jenő
jegyző

Illés Antal
polgármester

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2000. augusztus 9-én kihirdetésre került. A
rendeletet a helyi újságban is meg kell jelentetni.
Balatonszemes, 2000. augusztus 9.
Dr.Kovács Jenő
jegyző

