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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(VII.17.) rendelete
„NÉMETBÁNYA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím alapításáról és
adományozásának rendjéről
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Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és
zászlajának, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontja és
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) Németbánya község közéletének kiemelkedő személyiségei számára, és
azoknak a személyeknek, akik a település érdekében kifejtett, kiemelkedő
tevékenységükkel, életművükkel, a községet tiszteletreméltóan szolgálják, az
elismerés, ragaszkodás és tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen a „NÉMETBÁNYA
KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA„ címet adományozhatja.
(2) A díszpolgári cím adományozására írásban, részletes indokolással ellátott - az
életutat és a közéleti, szakmai munkásságot bemutató - javaslatot tehet bármely
németbányai állandó lakos, társadalmi, gazdálkodó szervezet, intézmény - beleértve
a közös fenntartású intézményt is - valamint a jegyző.
(3) A díszpolgári cím odaítélésére a polgármester kizárólag a kitüntetés átadását
megelőző 30 nappal bezárólag, a határidőre beérkezett javaslatok
figyelembevételével terjeszti elő javaslatát döntésre a Képviselő-testület elé.
(4) Az adományozásra vonatkozó határozati javaslatot, a javasolt személy életútját,
közéleti és szakmai munkásságát bemutató indoklással kell ellátni.
(5) A cím adományozásáról a Képviselő-testület minősített többséggel dönt. A határozat
a kitüntetett családi és utónevét tartalmazhatja, valamint az odaítélés indokát. A
kitüntetés odaítéléséről hozott testületi döntés nyilvánosságra hozataláról a
polgármester gondoskodik.
2. § (1) A kitüntetés odaítéléséről meghozott döntés után a kitüntetettet nyilatkoztatni kell
arról, hogy hozzájárul-e az ünnepélyes átadás alkalmával, illetve azt követően a helyi
médiában az adományozás indoklásában szereplő rá vonatkozó személyes adatok
nyilvánosságra hozatalához.
(2) A díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell, hogy mely alkalomból és milyen
tevékenységért, hányas számú Képviselő-testületi határozat alapján kapja a
kitüntetett az oklevelet.
(3) A díszpolgári oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(4) A díszpolgári oklevél rajzát e rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete
tartalmazza.
3. § (1) A díszpolgári címet tanúsító díszoklevelet, 50.000,-Ft-ot meg nem haladó tárgyi
ajándékot a németbányai Falunap keretében, a polgármester adja át.
(2) Évente legfeljebb 1 díszpolgári cím adományozható.
(3) Németbánya Község Díszpolgára a Képviselő-testület és község tiszteletét és
megbecsülését élvezi, a község és a Képviselő-testület legjelentősebb eseményeire,
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rendezvényeire, meghívható.
4. § (1) A „NÉMETBÁNYA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntető címet a Képviselőtestület határozatával visszavonhatja attól, aki a kitüntetésekkel járó tiszteletre és
megbecsülésre méltatlanná vált. A visszavonást az 1. § (2) bekezdésébe foglalt
személyek és szervezetek kezdeményezhetik.
(2) A visszavonás esetén a díszpolgári oklevelet - a visszavonó határozatban jelölt
határidőre - a község polgármesterének kell visszaadni.
(3) A kitüntetés visszavonását - a helyben szokásos módon - nyilvánosságra kell
hozni.
5. § A Rendelet 2018. július 20. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a
„NÉMETBÁNYA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím „NÉMETBÁNYA
KÖZSÉGÉRT” díszoklevél alapításáról és adományozásának rendjéről szóló
8/2008.(IX.12.) számú rendelete.
Németbánya, 2018. július 16.

Ujvári Szilvia
polgármester

Kelemen László
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. július 17.

Németbánya, 2018. július 16.

Kelemen László
jegyző

4
1. melléklet a 6/2018.(VII.17.) rendelethez

DÍSZOKLEV
ÉL
A díszpolgári oklevél rajza

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete e kitüntetés adományozásával
juttatja kifejezésre elismerését
……………………………………………………………
számára, 20… …………….. … napján, a Képviselő-testület
…/20…(... ...) határozatában

Németbánya Község Díszpolgára
cím adományozásával.

…………………………….. Németbánya község érdekében ………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Szolgálja ez az elismerés a kitüntetett személy hírnevét és az adományozó háláját.
Németbánya, 20… ………………… …

…………..………
polgármester

........................
jegyző

