Balatonendréd Község Képviselőtestülete
5/1999. (XI.12) sz. r e n d e l e t e
„Balatonendréd Község Díszpolgára” és „Balatonendrédért”
kitüntető cím alapítása és adományozására.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. l. §. (6) bek. a./ pontja alapján a
Képviselőtestület „Balatonendréd Község Díszpolgára” és „Balatonendrédért” kitüntető
cím alapítását és adományozását az alábbiak szerint szabályozza:

Alapítás
1. §
Balatonendréd Község képviselőtestülete jelen rendeletével a község hírnevét
népszerűsítő, a község és a lakossága javára több éves eredményes tevékenységet
folytató munkájának elismerése és az utókor számára történő példakép állításuk
megörökítése érdekében „Balatonendréd Község Díszpolgára” és „Balatonendrédért”
kitüntető címet a l a p í t.
„Balatonendréd Község Díszpolgára” és a „Balatonendrédért” kitüntető cím
adományozásának feltételei és a vele járó jogok.

2. §
(1) Balatonendréd Község Díszpolgára cím adományozható azoknak, akik
Balatonendréd községet, az egyetemes haladás ügyét egész életművükkel vagy
kiemelkedő munkájukkal szolgálták.
(2) Mint a község legmagasabb fokú elismerése, nagykorú magyar, vagy külföldi
állampolgárnak adható.
(3) A kitűntetéssel meghalt személy emléke is megtisztelhető.

3. §
(1) „Balatonendrédért” kitüntető cím adható azoknak, akik a község fejlődésében és
fejlesztésében társadalmi, gazdasági és kulturális életében, a tudomány, a
művészetek és az irodalom, valamint a községi egészségügy, oktatás,
közművelődés és a sport terén eredményes és maradandó munkát végeztek.
(2) Adományozható magyar vagy külföldi állampolgárnak, társadalmi szervezetnek,
egyesületnek és kollektíváknak.

4. §
(1) A Díszpolgári címmel kitüntetett a község címerével és „Balatonendréd Község
Díszpolgára” bevéséssel ellátott arany pecsétgyűrűt és díszes kivitelű Díszpolgári
Oklevelet kap.
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(2) Az arany pecsétgyűrű értéke 2000. évben nettó 50.000,-Ft, mely összeg évenként a
mindenkori infláció mértékével növekszik.
(3) A díszpolgári Oklevélnek tartalmaznia kell:
 Az adományozó megnevezését.
 Az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását
 Az állampolgárságot
 Az adományozás indokait
 Az adományozó képviselőtestület határozatának számát és keltét
 Az aláírásokat és a pecsétet

5. §
(1) A „Balatonendrédért” címmel kitüntetettet aranyból készített kitűző és díszes
oklevél illeti meg.
(2) A kitűző pajzs alakú, anyaga arany.
Súlya 6 gramm, formája Balatonendréd község címerének körvonalát mintázza.
Felső felülete megmunkált, melyen Balatonendréd község címere alatt
Balatonendrédért felirat látható.
(3) Az oklevél a 4. §. (3) bekezdésében foglaltakat tartalmazza.
(4) A „Balatonendrédért” kitüntető cím évente maximum három személynek
adományozható

6. §
(1) Balatonendréd Község Díszpolgára a község képviselőtestületének és a község
lakosságának tiszteletét és megbecsülését élvezi, ezért:
a./ A neve bekerül Balatonendréd község Díszpolgárainak évkönyvébe.
b./ A képviselőtestület külön határozata alapján Balatonendréd községet vagy a
képviselőtestületet képviselő delegációba beválasztható.
c./ Az önkormányzat tisztségviselői és az önkormányzat hivatali dolgozói soron kívül
kötelesek fogadni és részére segítséget nyújtani.
d./ A községi önkormányzat vagy szervei által rendezett ünnepségekre meg kell
hívni.

7. §
(1) A kitüntetés a község Díszpolgárai címmel rendelkezőknek még egyszer nem
adományozható.
(2) A „Balatonendrédért” kitüntető cím az adományozástól számított 5 év eltelte után
ismételten adományozható.

3

Adományozás
8. §

A Díszpolgári és Balatonendrédért kitüntető címet a polgármester előterjesztése alapján
képviselőtestület adományozza.

9. §
A kitüntetések adományozására:








a polgármester
az alpolgármester
a jegyző
a képviselőtestület tagjai
társadalmi szervezetek
egyesületek, alapítványok
vállalatok, vállalkozások és az intézmények vezetői tehetnek javaslatot.

10. §
Az adományozást a képviselőtestület határozatba foglalja. A határozatnak tartalmaznia
kell a Díszpolgári cím és Balatonendrédért kitüntető cím megnevezését, az
adományozott személyi adatait, az odaítélés rövid indoklását.

11. §
Az oklevelet és az adományozásra szóló okiratot a polgármester és jegyző írja alá.

12. §
(1) A díszpolgári és a Balatonendrédért kitüntető cím adományozására évente egy
alkalommal kerülhet sor.
(2) A kitüntetést a Balatonendrédi Falunap rendezvényeinek alkalmával kell átadni az
adományozottnak, vagy hozzátartozójuknak.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól a képviselőtestület indokolt esetben eltérhet.
(4) A kitüntetést a polgármester adja át.

13. §
(1) Balatonendréd Község Díszpolgára és a Balatonendrédért kitüntető címet a
képviselőtestület visszavonhatja attól, aki bármely ok miatt annak birtoklására
érdemtelenné válik.
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(2) A visszavonással kapcsolatos eljárásra az adományozásra vonatkozó
rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni.

Egyéb rendelkezések
14.§.
Balatonendréd Község Díszpolgárairól vezetett névkönyv az alábbiakat tartalmazza:






sorszám
képviselőtestület határozatának száma
név és lakcím
adományozás időpontja
az adományozás indoklása

15. §
Az adományozással és a visszavonással kapcsolatos ügykezelési és nyilvántartási
feladatokat a polgármesteri hivatal látja el.

Záró rendelkezések
16. §
(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző
gondoskodik.
(2) A kitüntető cím és díj 2000. évben adományozható első ízben.
(3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 7/1993. (II.9.) számú önkormányzati
rendelet hatályát veszti.
Balatonendréd, 1999. november 4.

Késmárki Tibor
polgármester

A kihirdetés napja: 1999. november 12.

Lovász Zoltánné
jegyző

Lovász Zoltánné
jegyző

