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Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§
(9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Monostorapáti község Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 36.§ (2)
bekezdés e) pontjában biztosított véleményezi jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
Díszpolgári cím adományozása
1.§
Monostorapáti község Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó
elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelően értékelve
állíthassa példaként a jelen és az utókor elé.
„Monostorapáti község Díszpolgára” és
„Monostorapáti község Postumus Díszpolgára” címet
alapít és ezen elismerések adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét az alábbiakban
szabályozza.
2.§
A díszpolgári cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki
valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a településen
belül, mind országosan olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult Monostorapáti
hírnevének öregbítéséhez, példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteltben áll.
3.§
(1) Díszpolgári címre indokolással ellátott és írásban benyújtott javaslatot tehetnek
minden év július 31-ig: a polgármester, a képviselő-testület tagjai, a jegyző, a civil
szervezetek és az oktatási intézmények vezetői.
(2) A díszpolgári cím odaítéléséről a Képviselő-testület titkos szavazással minősített
szótöbbséggel határoz.

(3) A díszpolgári cím évente adományozható maximum egy fő részére augusztus 20-án,
ahol azt ünnepélyes keretek között kell átadni nyilvános polgármesteri méltatás
mellett.
(4) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.

4.§
(1) A település díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, élvezi
azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.
(2) A díszpolgár:
a) Tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein.
b) Az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és lehetőség szerint
ezeken megkülönböztetett hely illeti meg.
c) Díjtalanul látogathatja az önkormányzat rendezvényeit.
d) Elhalálozás esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának
tekintheti.
Vegyes rendelkezések
5.§
(1) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről a Polgármesteri Hivatal
nyilvántartást vezet és gondoskodik a fenti rendelkezések érvényesüléséről.
(2) Az elismerések
a juttatások költségeinek fedezetét az önkormányzat
éves
költségvetésében kell biztosítani.
(3) Mindazok a személyek, akik a korábbi rendeletek alapján nyerték el az e rendeletben
foglalt elismeréseket, azokat az esetleges névre szóló visszavonásig korlátozás nélkül
viselhetik, és megilletik őket az e rendeletben foglalt kedvezmények is.
(4) A posztumus díszpolgári cím adományozására és a nyilvántartás szabályaira a
díszpolgári címre vonatkozó rendelkezések értelemszerűen irányadók.
(5) A Képviselő-testület megfoszthatja minősített szótöbbséggel a díszpolgári cím
viselésétől azt a személyt, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
elítéltek.
6.§
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő első nap lép hatályba.
Hárshegyi József
polgármester

T a k á c s Lászlóné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2013. december 10.
T a k á c s Lászlóné
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
Monostorapáti

község Önkormányzata Képviselő-testülete
7/2013(XII.10.) önkormányzati rendelete
Díszpolgári cím adományozásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes
hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes
következményeit.A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az
alábbi tényezők vizsgálata szükséges, melynek az alábbiak szerint teszek eleget:
1.A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotása lehetővé teszi, hogy Monostorapáti közigazgatási területén belül
működő civil szervezetek, magyar vagy külföldi állampolgárok
elismerésben
részesülhessenek, akik önzetlen segítségükkel, kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak
Monostorapáti fejlődéséhez. A rendeletben foglaltaknak költségvetési hatása nincs, mivel az
elismerés elsősorban erkölcsi.
2. A rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendelet-tervezet elfogadásának
következményei nincsenek.

és

alkalmazásának

környezeti

és

egészségügyi

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozásnak többlet adminisztrációs terhe nincs.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotásának szükségességét, a helyben jelentkező közösségi elismerések
hiányossága teremtette meg. A hiányosság megszűntetésével biztosítható az érdemi elismerés.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazáshoz szükséges, fent felsorolt feltételek rendelkezésre állnak.
Monostorapáti, 2013. november 26.

Takács Lászlóné
jegyző

