BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİTESTÜLET
9/1995. (VI.12.) számú rendelete
Díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe Emlékérem alapításáról és
adományozásának rendjérıl.
Báránd Község Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában
kiemelkedı érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben
részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelıképpen értékelve állíthassa
példaként a jelen és az utókor elé,
BÁRÁND KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA CÍMET,
valamint
PRO URBE EMLÉKÉRMET
alapít, s ezen elismerések adományozásának feltételeit az eljárás rendjét a következı
rendeletben szabályozza:
A díszpolgári cím.
1. §
(1) Báránd Község Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedıen jelentıs munkájával vagy egész életmővével
mint a községen belül, mint pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan
általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a község jó hírnevének öregbítéséhez,
továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
(2) Díszpolgári cím évente egy adományozható.
(3) A Díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.

2. §
(1) A község Díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntetı címet, valamint
élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a Díszpolgárokat megilletik.
(2) A község Díszpolgára:
a) Tanácskozási joggal részt vehet a képviselıtestület ülésein;
b) Az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és a lehetıségek szerint
ezeken megkülönböztetett hely illeti meg;
c) Az önkormányzat által megjelentetett idıszaki lapjából tiszteletpéldányt kap;
d) Elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat ingyenes díszsírhelyet
biztosít számára.

A PRO URBE EMLÉKÉREM
3. §

(1) PRO URBE emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek
csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a község
fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában
kiemelkedıen hasznos munkát végeztek, és ennek révén a község értékeit növelı,
maradandó eredményeket értek el.
(2) A PRO URBE emlékérem évente legfeljebb kettı adományozható .
(3) A PRO URBE emlékérem mellé díszoklevél és tárgyi jutalom jár, amelynek értéke nem
lehet kevesebb 20.000 Ft-nál.
Az elismerések adományozásának rendje
4. §
(1) A díszpolgári címet és a PRO URBE emlékérmeket az önkormányzat március 15-én
rendezett ünnepségén kell átadni.
(2) Az elismerések odaítélését és átadását megelızı eljárás lefolytatására a képviselıtestület
elıkészítı bizottságot jelöl ki, amelynek tagjait – a közösségek, valamint a lakóhelyi
közösségek képviselıi közül – név szerint kéri fel.
(3) Az elıkészítı bizottság javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki.
Egyetértés hiányában rangsor szerinti alternatív javaslatot terjeszt a képviselıtestület elé.
(4) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is
adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó
jogosult.
(5) A képviselıtestület az elismerések odaítélésérıl minısített többségi szavazással dönt.

Az elismerések visszavonása.
5. §

(1) A díszpolgári cím és a PRO URBE emlékérem visszavonható, ha az elismerésben
részesített személy arra érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától
jogerısen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.
(3) A visszavonás módjára a 4. §-ban foglalt szabályokat kell megfelelıen alkalmazni.

Vegyes rendelkezések
6. §

(1) Az elismerésben részesített személyekrıl és szervezetekrıl a polgármesteri hivatal
nyilvántartást vezet, és gondoskodik a 2. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések
érvényesülésérıl.
(2) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a polgármesteri hivatal éves
költségvetésében kell biztosítani.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Farkas Ferenc
polgármester

Majoros Dezsıné
jegyzı

