Velem község Önkormányzati Képviselıtestületének
2/1991. számú rendelete

„Velem község díszpolgára” cím alapításáról.

Velem község a szabad és demokratikus választások után elindult az önálló fejlıdés útján. A község lakossága
településük szebbé, jobbá tétele érdekében közös összefogással folyamatosan tevékenykedik a közös cél
érdekében. Az itt élı lakosságon túl a községet és – e tájat szeretı azoknak a személyeknek akik a helyi,
nagyközösségi, társadalmi, gazdasági életben a község lakossága javára eredményes és sikeres tevékenységet
folytattak „Velem község díszpolgára” alapítására az alábbi rendeletet alkotja.

1.

§

Velem község Képviselı-testülete – a község történelmi hagyományaira alapozva a fejlıdését elısegítık
érdemeinek elismerésére és nevük megörökítése érdekében – „Velem község Díszpolgára” címet alapít.

2.

§

(1)

A díszpolgári cím annak a magyar állampolgárnak adományozható, aki a haladást elısegítve – a
társadalmi, gazdasági, tudományos, vagy mővészeti élet területén végzett kiemelkedı munkásságával –
hozzájárult Velem község fejlıdéséhez.

(2)

Díszpolgári cím adományozható annak a külföldi állampolgárnak, aki tevékenységével hozzájárul a népek
demokratikus fejlıdéséhez, az emberiség egyetemes érdekeinek szolgálatához.

3.

§

(1)

A díszpolgári címet a polgármester, vagy a Képviselı-testület bármely tagja javaslatára – a Képviselıtestületnek minısített többséggel hozott döntésével – a Képviselıtestület adományozza.

(2)

A testületi döntést elıkészítı elıterjesztést írásban kell foglalni. Az elıterjesztésnek tartalmaznia kell a
javasolt személy nevét és a díszpolgári cím adományozására alapot adó érdemeit, munkásságát.

4.

§

(1)

A Képviselıtestület a díszpolgári címmel oklevelet adományoz.

(2)

Az oklevél tartalmazza:
a)
b)
c)

az adományozó megjelölését
a díszpolgár nevét
az adományozás idejét

d)
(3)

a polgármester és képviselıtagok aláírását.

Az oklevél átadása ünnepi testületi ülés keretében történik. Az oklevelet a polgármester adja át.

5.

§

(*)

(1)

A díszpolgár nevét be kell jegyezni „Velem Község Díszpolgárainak” könyvébe. A bejegyzést a
polgármester és a jegyzı írja alá.

(2)

A díszpolgárság adományozásával összefüggı ügykezelési és nyilvántartási teendıket a jegyzı látja el.

6.

§

(1)

A díszpolgár – fenntartott hely biztosításával:
a)
jogosult részt venni Velem község politikai, társadalmi, és kulturális rendezvényein,
b)
tanácskozási joggal a Képviselı-testület ülésein,
c)
külön megbízás alapján tagja lehet a Képviselı-testületet képviselı delegációnak,
d)
díjtalanul látogathatja a Képviselı-testület létesítményeit és rendezvényeit.

(2)

A díszpolgárt elhalálozásakor – családja kívánságára – disz sírhely illeti meg.

7.

§

(1)

A díszpolgári címet a Képviselı-testület visszavonhatja attól, aki e címmel járó megbecsülésre
méltatlanná vált.

(2)

A Képviselı-testület erre vonatkozó határozata alapján a volt díszpolgár nevét – értesítése mellett – az 5.
§-ban megjelölt könyvbıl törölni kell.

8.

§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

*

Módosította 6/1991. számú önkormányzati rendelet

Velem, 1991. május 20.
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polgármester
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körjegyzı

