Németbánya község Önkormányzata Képviselőtestületének
8/2008.(IX.12.) rendelete
„NÉMETBÁNYA KÖZSÉG DISZPOLGÁRA” kitüntető cím
„NÉMETBÁNYA KÖZSÉGÉRT” díszoklevél
alapításáról és adományozásának rendjéről
1.§.
Németbánya Község Önkormányzata a község közéletének kiemelkedő személyiségei
számára, illetőleg azoknak, akik a település érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel,
életművükkel, a községet tiszteletre-méltóan szolgálják, az elismerés, ragaszkodás és tisztelet
legméltóbb kifejezéseképpen a „NÉMETBÁNYA KÖZSÉG DISZPOLGÁRA „címet
adományozhatja.
I.

„NÉMETBÁNYA KÖZSÉG DISZPOLGÁRA”
2.§
1./ A „NÉMETBÁNYA KÖZSÉG DISZPOLGÁRA” címet Németbánya Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete adományozza.
2./ A díszpolgári cím adományozását kezdeményezheti bármely németbányai állandó lakos,
társadalmi, gazdálkodó szervezet, intézmény beleértve a közös fenntartású intézményt is
valamint a körjegyző.
3./ A díszpolgári címet a képviselőtestület évente egy alkalommal a Bakonydraco Fesztivál
keretében, a javaslatok gondos, körültekintő vizsgálata után, évente 1 fő részére
adományozhatja. Az adományozás Képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvében fogalt egyszerű
többségű határozattal történik. A 3.§.-ban rögzítetteknek kitüntetett részére történő átadása,
nyilvános, ünnepi Önkormányzati Képviselőtestületi ülésen történik meg, melynek
összehívásának rendje megegyezik az Önkormányzati Képviselőtestületi ülések
összehívásának általános szabályaival.
3.§
1./ A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester
- oklevelet
- 50.000.-Ft.-ot meg nem haladó tárgyi ajándékokat ad át.
2./ A díszpolgári oklevelet a polgármester és a körjegyző írja alá.
3./ A díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell, hogy mely alkalomból és milyen
tevékenységért, hányas számú Képviselőtestületi határozat alapján kapja a kitüntetett az
oklevelet. Az oklevélnek tartalmaznia kell, egy az alkalomhoz illő verses v.prózai idézetet.

4.§.
Németbánya Község Díszpolgára a Képviselőtestület és község tiszteletét és megbecsülését
élvezi, a község és a Képviselőtestület legjelentősebb eseményeire, rendezvényeire,
meghívható.

II.
„NÉMETBÁNYA KÖZSÉGÉRT„ díszoklevél
5.§.
Németbánya Község Önkormányzata a község életében /gazdasági, kulturális és egyéb/ a
község javára kifejtett eredményes tevékenység elismeréséül „NÉMETBÁNYA
KÖZSÉGÉRT „ díszoklevelet alapít.
6.§.
1./ A díszoklevél személynek, közösségnek, szervezetnek, intézménynek adományozható, ha:
-a község gazdasági életében,
-a község fejlesztésében,
-a község közéletében,
-a tudomány, a művészetek és az irodalom,
az egészségügy, oktatás, nevelés és egyéb területen
kiemelkedő, eredményes munkát végzett.
2./ A „ NÉMETBÁNYA KÖZSÉGÉRT” díszoklevél a javaslatok megtétele, illetve azok
elbírálásának, átadásának rendjére a 2.§./ 1./2 /3/ bekezdései vonatkoznak.
3./ Az díszoklevelet évente egy alkalommal a Bakonydraco Fesztivál keretében adható. A
jutalomösszeg nettó 20.000.-Ft. Az adományozás a Képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvében
foglalt egyszerű többségű határozattal történik.
4./ A kitüntetettnek a polgármester díszoklevelet és az adományozásról szóló okiratot ad át.
Az okiratot a polgármester és a körjegyző írja alá.
5./ A díszoklevél és az adományozásról szóló okirat rajzát a rendelet melléklete tartalmazza.
III.
7.§.
1./A „NÉMETBÁNYA KÖZSÉG DISZPOLGÁRA” kitüntető címet illetve a
„ NÉMETBÁNYA KÖZSÉGÉRT” díszoklevelet a képviselőtestület határozatával
visszavonhatja attól, aki a kitüntetésekkel járó tiszteletre és megbecsülésre méltatlanná vált. A
visszavonást kezdeményezhetik, a rendelet 2.§. /2./bekezdésben meghatározottak köre.
2./ A visszavonás esetén a díszoklevelet a visszavonó határozatban jelölt határidőre a község
polgármesterének kell visszaadni.
3./ A kitüntetések adományozását és az esetleges visszavonást a helyben szokásos módon
nyilvánosságra kell hozni.

8.§.
Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a kihirdetéssel egyidejűleg hatályát veszti az
5/2008.(VI.4.) számú a „NÉMETBÁNYA KÖZSÉG DISZPOLGÁRA” kitüntető cím
„NÉMETBÁNYA KÖZSÉGÉRT” érdemérem alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló rendelet.

Németbánya, 2008. szeptember 11.

Nagy Gábor
polgármester

Bárány Péter
körjegyző

Kihirdetve: Németbánya 2008. szeptember 12.
Bárány Péter
körjegyző

