Balástya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2005.(IX. 15.) rendelete
a díszpolgári cím adományozásáról
Balástya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Tv. 1.§. (6) bekezdésében biztosított jogkörében, a díszpolgári cím
adományozásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
Balástya Közég Önkormányzata abból a célból, hogy a település, a helyi közösség érekében
és szolgálatában érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse,
személyüket és tevékenységüket a jelen és az utókor számára példaképként állítsa „Balástya
Község díszpolgára” címet alapít.
2.§.
(1) Díszpolgári cím adományozható azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek, akik a
helyi társadalmi, gazdasági, kulturális életben, a település és a lakosság javára kimagasló
teljesítménnyel végzett tevékenységet folytattak, alkotással vagy életművel általános
elismerést szereztek, mellyel hozzájárultak a település jó hírnevének öregbítéséhez,
példamutató magatartással köztiszteletben állnak.
(2) Az elismerésre érdemes személy, illetve személyek elhalálozása esetén poszthumusz
kitüntetés is adományozható. Ebben az esetben az elismerő cím átvételére az adományozott
legközelebbi hozzátartozója jogosult.
3.§.
A „Balástya Község Díszpolgára” cím adományozására, kezdeményezésére javaslatot tehet:
- a képviselő-testület tagja
- a polgármester
- helyi társadalmi szervezet
- érdekközösségek, egyesületek
- településen élő magánszemély
4.§.
A díszpolgári címet a 3. §-ban meghatározottak javaslatára, kezdeményezésére, az Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság előzetes véleménye alapján, a képviselő-testület ítéli oda évente
egy alkalommal – az általa meghatározott – időpontban adományozza.
5.§.
A díszpolgári cím oklevélből és tárgyjutalomból áll, amelyet a polgármester ad át, költségeit
az önkormányzat költségvetése viseli.
6.§.
A település díszpolgára a lakosság tiszteletét és megbecsülését élvezi, ezért az önkormányzat
által rendezett hivatalos ünnepségekre meghívót kap.
7.§.
(1) A díszpolgári címet a képviselő-testület megvonja attól, aki arra érdemtelenné válik, így
különösen attól:
- akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek
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- aki közbotrány okozásával hívja fel magára a figyelmet
(2) A díszpolgári cím visszavonására a 3.§-ban meghatározottak tehetnek javaslatot, a
díszpolgári cm visszavonásáról a képviselő-testület dönt, az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság előzetes véleménye alapján.
8.§.
Jelen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
Balástya, 2005. augusztus 30.
Ujvári László sk.
polgármester

Magyar Mihályné sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2005. augusztus 31.
Magyar Mihályné
jegyző
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