GYÖMRŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
28/1999. (XII. 15.) számú
rendelete a "Díszpolgári cím" adományozásáról
Gyömrő Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §
(6) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a díszpolgári cím adományozásáról az
alábbiak szerint rendelkezik.
1. §

Díszpolgári cím annak adományozható, aki Gyömrő és polgárai számára, a település
fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet
végzett. Hosszú időszak alatt kimagasló társadalmi, gazdasági, közösségi, kulturális,
egyéb közhasznú tevékenysége, vagy egész életpályája során elismeréseket szerzett,
köztiszteletben álló személyiség.

2. § (1)
A GYÖMRŐ
DÍSZOKLEVÉL jár.

DÍSZPOLGÁRA

kitüntető

címhez

az

ezt

tanúsító

(2)
A díszpolgári oklevél Gyömrő címerén kívül tartalmazza a kitüntetett személy
nevét, foglalkozását, az adományozás okát és keltét, valamint a polgármester aláírását
és pecsétjének lenyomatát.
3. §

E kitüntetést Gyömrőről elszármazó, külföldön élő, illetve már elhalálozott személy is
megkaphatja.

4. § (1)

A díszpolgári cím és díszoklevél adományozását a javasolt személy
megnevezésével, tevékenységének és érdemeinek hiteles és részletes indoklásával
- a polgármester
- az alpolgármester
a képviselőtestület bizottságai
kezdeményezhetik.

(2)
A beérkezett javaslatokat az Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság előzetes
véleményezése után a polgármester terjeszti elő a képviselőtestület ülésén.
(3)
A díszpolgári cím és díszoklevél adományozásáról a képviselőtestület titkos
szavazással határoz. A döntéshez a megválasztott képviselők felénél több - minősített szavazati aránya szükséges.
(4)
A képviselőtestület ötévenként legfeljebb kettő díszpolgári címet adományoz.
Az adományozás kezdő éveként a 2000. évet jelöli meg.
(5)

A díszpolgári címet augusztus 20-án a polgármester adja át.
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(6)
A díszpolgári cím jogosultjának az önkormányzat 250.000,- Ft pénzjutalmat
adományoz.
(7)
A kitüntetett nevét és az adományozás évét a "Díszpolgárok könyvében" kell
megörökíteni.
5. § (1)

A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, mely a település tiszteletét és háláját fejezi
ki, nem biztosít előjogokat és nem jár többszöri anyagi javadalmazással.

(2)

A kitüntetett személy
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

Meghívandó a település ünnepségeire és egyéb kiemelkedő rendezvényekre.
Jogosult a címet aláírásánál használni és egyéb kitüntetései között feltüntetni.
Halála esetén az önkormányzat költségén díszsírhelyre jogosult.
A képviselőtestület ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
Rendezvényeken, fogadásokon képviselheti a települést.

6. §

Az önkormányzat a díszpolgári címmel járó oklevelet a melléklet szerinti formában
adományozza, illetve a "Díszpolgárok Könyvét" a melléklet szerinti formában készíti el.

7. §

E rendelet 2000. január 1-én lép hatályba.

Gyömrő, 1999. december 13.

Rádóczi Gusztáv
polgármester

Varga Ernő
jegyző

Záradék:
A rendelet kihírdetve 1999. december 15-én.
Varga Ernő
jegyző
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1. sz. melléklet a 28/1999. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelethez

A "GYÖMRŐ DÍSZPOLGÁRA"
címhez járó oklevél leírása
A díszpolgári címhez járó oklevél ............. x .............. cm nagyságban készül, különleges
papírra és bőrkötésű mappában.
Az oklevél bal oldalán a település címere van. Jobb oldalán a díszpolgár neve és a cím
elnyerésének megokolása. Az oklevélen piros, fehér, zöld / a település színeiből font zsinóron a
Gyömrő Díszpolgára köriratú viaszpecsét függ.

2. sz. melléklet a 28/1999. (XII. 15.) sz. önkormányzati rendelethez

A "DÍSZPOLGÁROK KÖNYVE"
leírása
A "Díszpolgárok könyve" bőrkötésben készül .............. x .............. cm méretben. Fedőlapján a
település címere és "GYÖMRŐ DÍSZPOLGÁRAI" felirat látható.
Belső tartalma:
Gyömrő Önkormányzata által adományozott díszpolgári cím kitüntetettjei

Név

Fotó

Adományozás éve

Megokolás

