Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018.(V.29.) önkormányzati rendelete
Az elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.
évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének, a
szervezeti és működési szabályzatról szóló 9/2014.(XI.25.) önkormányzati rendelet 1.
melléklet, I. rész 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi,
Fejlesztési és Humán Bizottság, továbbá Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének, a szervezeti és működési szabályzatról szóló 9/2014.(XI.25.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet, II. rész 1. pontjában biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:
képviselő-testület) a Seregélyes településért kiemelkedő tevékenységet folytató,
vagy maradandót alkotó személyek és közösségek munkáját nagyra becsüli és méltó
elismerésükre, tevékenységüket a jelen- és utókor elé példaként állítva elismeri és e
célból helyi elismerő címeket lapít.
2. A helyi elismerő címek
2. § A képviselő-testülete a következő elismerő, kitüntető címeket alapítja:
a) SEREGÉLYES DÍSZPOLGÁRA
b) SEREGÉLYES TELEPÜLÉSÉRT
3. Seregélyes díszpolgára elismerő címről
3. § (1) A Seregélyes díszpolgára elismerő cím adományozható annak a magyar
vagy külföldi természetes személynek, aki valamely kiemelkedően jelentős
munkájával vagy egész életművével a település, vagy országosan, vagy nemzetközi
viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó
hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt
köztiszteletben áll vagy állt.
(2) A díj posztumusz is adható.
4. § (1) A díszpolgári elismerő címmel együtt, külön erre a célra készített díszoklevél,
emlékplakett és tárgyjutalom jár.
(2) Az emlékplakett 95 mm átmérőjű bronz érme, melyen Seregélyes címere és
alatta „SEREGÉLYES” felirat látható. Az emlékplakett kék bársonyborítású
díszdobozban kerül elhelyezésre.
(3) A díszdoboz kinyitott fedőlapjának belső oldalán az emlékéremmel azonos
anyagból készült lemezlapon a kitüntetett neve, „SEREGÉLYES DÍSZPOLGÁRA”
felirat és az adományozás éve szerepel.
5. § A díszoklevél tartalmazza:
a) a település címerét,

b) az elismerő címet adományozó megnevezését,
c) a elismerő címet adományozó határozat számát és keltét,
d) az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,
e) az adományozás keltét,
f) a polgármester és a jegyző aláírását,
g) a képviselő-testület településcímeres pecsétjét.
6. § (1) Seregélyes díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti az elismerő
címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a
díszpolgárokat megilletik.
(2) Seregélyes díszpolgára:
a) Az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a
lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,
b) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési
intézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit,

és

művészeti

c) elhalálozása esetén – hozzátartozója beleegyezésével – az önkormányzat
saját halottjának tekinti és temettetési költségeihez 150.000,-Ft összeghatárig
hozzájárul
d) hozzátartozójának igénye esetén Seregélyes település köztemetőjének erre a
célra kijelölt részén ingyenes díszsírhelyet biztosít számára, és házastársa
vagy élettársa részére.
4. Seregélyes településért elismerő címről
7. § A Seregélyes településért elismerő cím adományozható annak a természetes
személynek vagy közösségnek, aki a település gazdasági, társadalmi és kulturális
fejlődése érdekében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytatott és e
tevékenységével általános elismerést vívott ki és ezzel jelentősen hozzájárult a
település szellemi, erkölcsi és anyagi értékének gyarapításához, hírnevének
öregbítéséhez.
8. § (1) A Seregélyes településért elismerő címmel együtt, külön erre a célra készített
díszoklevél, emlékplakett és tárgyjutalom jár.
(2) A kitüntetéssel járó emlékérem 95 mm átmérőjű bronz érme, melyen Seregélyes
címere és alatta „SEREGÉLYES” felirat látható. Az emlékplakett kék bársonyborítású
díszdobozban kerül átadásra.
(3) A díszdoboz kinyitott fedőlapjának belső oldalán az emlékéremmel azonos
anyagból készült lemezlapon a kitüntetett neve, „SEREGÉLYES TELEPÜLÉSÉRT”
felirat és az adományozás éve szerepel.
(4) A díszoklevél tartalmára vonatkozóan a 4. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal
az eltéréssel, hogy amennyiben az elismerő címet közösség kapja, úgy az
emlékplaketten a közösség megnevezését kell feltüntetni.
5. Az elismerő címek adományozásának rendje
9.§ (1) Az elismerő cím adományozására bárki javaslatot tehet, aki a kitüntetendőre
vonatkozóan hiteles adatokat szolgáltat

(2) A javaslattételnek tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt, valamint a javaslatot
tevő nevét vagy megnevezését, azonosító adatait, elérhetőségét, a javasolt
kitüntetés megnevezését, valamint a díj adományozására vonatkozó indoklást. Az
indokolásban ki kell térni a kitüntetésre javasolt szakmai életútjára, csoportok,
szervezetek, intézmények esetén azok tevékenységére, kiemelve azt a rendkívüli
teljesítményt vagy kimagasló eredményt, amely az elismerő címet vagy díjat
megalapozza.
(3) A javaslattételt legkésőbb, minden év február 28. napjáig a polgármesterhez kell
benyújtani.
(4) A képviselő-testület a javaslattételt minden év március 31-ig köteles megtárgyalni
és dönteni a cím odaítéléséről.
(5) A tárgyjutalom formáját és értékét a képviselő-testület, az elismerő cím
adományozásáról szóló döntésével egyidőben állapítja meg.
10. § (1) Az elismerő cím az év május hónapja „Flórián” napot követő hétvégéjének
szombati napjára szervezett ünnepségen kerül átadásra.
(2) Az elismerő címeket a polgármester adja át.
6. Az elismerő cím visszavonása
11. § (1) Az elismerő cím visszavonható, ha a képviselő-testület tudomására jut,
hogy a kitüntetett arra érdemtelenné vált. Érdemtelen az elismerő címre az:
a) akit a bíróság szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen elítélt,
vagy
b) akit a bíróság közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.
(2) A visszavonásról a Képviselő-testület dönt, egyben intézkedhet az elismerő cím
visszavonásáról.
7. Záró rendelkezés
12. § Ez a rendelet 2018. június 1. napon lép hatályba.
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A rendeletet kihirdettem.
Seregélyes, 2018. május 29.
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