KEVERMES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2019.(II.1.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
kitüntetések és elismerő címek alapításáról, valamint adományozásának rendjéről

Hatályos: 2019-03-02 -tól
Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. „Kevermes Nagyközség Díszpolgára” cím adományozása

1.§
(1) A Képviselő-testület a nagyközség lakossága nevében „Kevermes Nagyközség Díszpolgára” címet
adományoz azoknak az élő vagy elhunyt magyar, vagy külföldi állampolgárságú személyeknek, akik a
település közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, illetve nyújtottak, s
akinek személye, tevékenysége érdemében is elválaszthatatlanul kapcsolódik a településhez.
(2) A díszpolgári címben részesített személynek az adományozáskor a polgármester díszpolgári
oklevelet ad át. A díszpolgári címmel együtt bruttó 150.000 Ft összegű dísztárgy jár.
(3) A díszpolgári oklevél tartalmazza az adományozott nevét, az adományozás jogcímét, a Képviselőtestület határozatának számát, az adományozás időpontját és az adományozó pecsétjét. A díszpolgári
oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(4) Külföldi állampolgár adományozottnak a cím átadásakor saját államának nyelvén a díszpolgári
oklevél hiteles fordításáról készült szövegét is mellékelni kell.
(5) A díszpolgári cím elhunyt személy részére történő (posztumusz) adományozásakor a díszoklevelet
és a dísztárgyat az adományozott családja képviselőjének kell átadni. Amennyiben ez nem
lehetséges, úgy az oklevelet és a dísztárgyat a Helytörténeti Gyűjteményben kell elhelyezni.
(6) A díszpolgár nevét a „Kevermes Nagyközség Díszpolgárainak könyve” tartalmazza. A bejegyzésről
a polgármester gondoskodik, a bejegyzést a polgármester és a jegyző írják alá.
(7) A díszpolgári cím kitüntetettje
a) meghívást kap az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre,
b) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein,
c) díjtalanul látogathatja az önkormányzat művészeti és közművelődési intézményeit, rendezvényeit,
d) elhalálozásakor ingyenes díszsírhely illeti meg,
e) a díszsírhely gondozásáról hozzátartozó hiányában az önkormányzat gondoskodik.

2.§
(1) A díszpolgári címet a vissza kell vonni attól a kitüntetettől, akit a bíróság
a) szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen elítélt,
b) a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.
(2) A kitüntető díj visszavonására, ugyanazon szervek és személyek tehetnek javaslatot, akik az
adományozás kezdeményezésére jogosultak.
(3) A visszavonásról - a javaslat alapján - a képviselő-testület dönt, egyben a polgármester útján
gondoskodik a kitüntető díjhoz adományozott dísztárgy és oklevél bevonásáról.
(4) A díszpolgári cím visszavonása esetén a díszpolgár nevét és adatait törölni kell a „Kevermes
Nagyközség Díszpolgárai”-nak könyvéből és erről az érdekelteket értesíteni kell.
(5) A díszpolgári cím adományozását, esetleges visszavonását a helyi lapban közzé kell tenni.

2. Kitüntető címek alapítása

3. §
(1) Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kevermesen dolgozó működési, vagy
szakterületén tevékenységét, munkáját kiemelkedően és példamutatóan kifejtő állampolgárok
elismerése érdekében az alábbi kitüntető címeket alapítja:
a) „Az Év Pedagógusa”
b) „Az Év Köztisztviselője”
c) „Az Év Közalkalmazottja”
d) „Az Év Szociális Dolgozója”
e) „Az Év Tanulója”
f) „Az Év Egészségügyi Dolgozója”
(2) A kitüntető címmel az adományozásról szóló oklevél, valamint bruttó 50.000 Ft értékű
tárgyjutalom jár.

3. Eljárási rendelkezések

4.§
(1) A kitüntető díjakat, címeket a képviselő-testület adományozza. A díjak, címek átadására a
testület a polgármestert hatalmazza fel.

(2) A kitüntető címeket évente egy alkalommal lehet adományozni. A képviselő-testület a kitüntető
díjakat és címeket az alábbiak szerint adja ki:
a) „Kevermes Nagyközség Díszpolgára” címet a falunapon ünnepi testületi ülésen,
b) „Az Év Pedagógusa” címet a pedagógusnap alkalmából,
c) „Az Év Köztisztviselője” címet július 1-én,
d) „Az Év Közalkalmazottja” címet július 1-én,
e) „Az Év Szociális Dolgozója” címet a „Szociális Munka Napján” (november 12.)
f) „Az Év Tanulója” címet a ballagási ünnepségen.
g) „Az Év Egészségügyi Dolgozója" címet a Semmelweis napi ünnepségen.
(3) A díjak, címek adományozására javaslatot tehetnek:
a)a képviselő-testület tagjai, bizottságai,
b)társadalmi szervezetek, egyházak képviselői,
c)intézményvezetők,
d)a jegyző.
(4)
A javaslatokat részletes érdemi indoklással minden évben az átadás napját megelőző 45.
napig kell megküldeni a polgármesternek. A határidő jogvesztő, az eltelte után megküldött
javaslatokat az elbírálás során figyelmen kívül kell hagyni.
(5) A díjak, címek odaítélését véleményezi az Ügyrendi Bizottság, valamint rangsorolja a
javaslatokat.
(6)

A bizottság által rangsorolt javaslatokat a bizottság elnöke terjeszti a képviselő-testület elé.
(7) A kitüntető címekről a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.

4. Záró rendelkezések

5.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Kevermes Nagyközség Önkormányzatának „Kevermes Nagyközség díszpolgára”
cím adományozásáról szóló 6/1998. (III. 24.) K. T. sz. rendelete.
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