Héreg Község Önkormányzata
10/2011. (VIII.29.) rendelete
A kitüntetések, címek alapításáról és adományozásának rendjéről

Héreg község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontja alapján, a 16. § (1)
bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság
kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7.§. (1) bekezdésében foglaltakra a
település fejlesztése érdekében közéleti, gazdasági tevékenységével
huzamosabb ideje jelentős eredményt elért, továbbá a település társadalmi
életében, művészeti, kulturális, egészségügyi és sportéletében; természeti
értékei és haladó hagyományai ápolásában és gazdagításában kiemelkedő szakmai
és hivatásbeli érdemeket szerzett személyek elismerése, megbecsülésük
kifejezése és megörökítése érdekében kitüntetést és címet alapít, melyek
megnevezésére és adományozási rendjének meghatározására a következőket
rendeli el:

I. FEJEZET

"Héreg Község Díszpolgára" cím

1.§ (1) A „Héreg Község díszpolgára” cím alkalmanként egy személynek
adományozható.
(2) A "Héreg Község díszpolgára" cím magyar vagy külföldi állampolgárságú, élő
személynek adományozható, aki:
a) héregi lakosként a település fejlődésében gazdasági, politikai, tudományos,
művészeti vagy egyéb tevékenységével kiemelkedő szerepet játszott,
közmegbecsülést szerezett;
b) Héregről elszármazva, elköltözve ért el a saját működési területén
kiemelkedő eredményeket;
c) Héreg községgel tartós kapcsolatba került kiemelkedően eredményes
tevékenysége során;
d) Héreg fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben hozzájárult.
(3) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és aranygyűrű
jár
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2.§ ( 1) Héreg díszpolgára a Képviselő-testület és a lakosság megbecsülését
élvezi, ezért az alábbi kiváltságok illetik meg:
- a Képviselő-testület által szervezett rendezvényekre és hivatalos
ünnepségekre meghívást kap,
- a Képviselő-testületet képviselő delegáció résztvevőjének felkérhető,
- a Képviselő-testület által kiadott kiadványokból tiszteletpéldányban részesül,
- térítésmentesen látogathatja a Képviselő-testület által fenntartott művészeti
és közművelődési létesítményeket és a Képviselő-testület által szervezett
programokat.

II. FEJEZET

"Héreg Községért Érdemérem” kitüntetés

3.§ (1) A „Héreg
adományozható.

Községért

Érdemérem”

kitüntetésből

(2) A "Héreg Községért Érdemérem" kitüntetés magyar
állampolgárságú, élő személyeknek adományozható, akik:

évente

vagy

kettő

külföldi

a) Héreg település fejlődésében gazdasági, politikai, tudományos, művészeti vagy
egyéb tevékenységükkel jelentős szerepet játszottak, közmegbecsülést
szereztek;
b) Héreg községgel tartós kapcsolatba kerültek kiemelkedően eredményes
tevékenységük során;
c) Héreg fejlődéséhez bármely módon jelentős mértékben hozzájárultak.

4.§( 1) A „Héreg Községért Érdemérem” kitüntetettje az Önkormányzat és a
lakosság megbecsülését élvezi, ezért az alábbi kiváltságok illetik meg:
- az Önkormányzat által szervezett rendezvényekre és hivatalos ünnepségekre
meghívást kap,
- az Önkormányzat által kiadott kiadványokból tiszteletpéldányban részesül,
- díjtalanul látogathatja az Önkormányzat által fenntartott művészeti és
közművelődési létesítményeket és az Önkormányzat által szervezett
programokat.
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(2) Héreg Községért Emlékérem díszoklevél és tárgyjutalom átadásával jár. ( a
tárgyjutalom értéke nem lehet magasabb összegű, mint 50.000 Ft)

III. FEJEZET

A kitüntetések és címek adományozásának rendje

5.§ (1) A kitüntetések és címek adományozására a polgármester, az
önkormányzati képviselők, a Képviselő-testület állandó bizottságai, a település
civil szervezetei, továbbá a kitüntetettekből alakított bizottság, a polgárok
egyéb közösségei tehetnek javaslatot kizárólag részletes indokolással ellátott
írásos formában.
(2) A kitüntetések és címek adományozásáról az odaítélés évében a képviselőtestület dönt.
(3) A kitüntetésben részesített személyeknek, a Polgármester nemzeti ünnepen
adja át a díszoklevelet és az érdemérmet.
(4) Az oklevél tartalmazza:
- az adományozó megjelölését,
- az adományozott nevét,
- az adományozó képviseletében a polgármester és a körjegyző aláírását és az
adományozó pecsétlenyomatát.

IV. FEJEZET

A kitüntetések és címek visszavonásának szabályai

6.§ (1) A címet, kitüntetést meg lehet vonni attól, aki arra érdemtelenné vált.
(2) A kitüntetések és címek visszavonására a polgármester, az önkormányzati
képviselők, a Képviselő-testület állandó bizottságai, a település civil szervezetei,
továbbá a polgárok egyéb közösségei tehetnek javaslatot kizárólag részletes
indokolással ellátott írásos formában.
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Záró rendelkezések
7.§ (1) A kitüntetett, illetve címet elnyert személyekről a körjegyző
nyilvántartást vezet.
(2 ) Hatályát veszti a díszpolgári cím valamint a Héreg Községért Emlékérem
alapításáról és adományozás rendjéről szóló 11/1999. ( XI.26.) és a 7/2000.
(V.19.) önkormányzati rendeletek.
(3) A rendelet 2011. szeptember 01-én lép hatályba. Kihirdetés napja 2011.
augusztus 30.

Nieszner József
Polgármester

Szíjj Judit
körjegyző
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