Sátorhely Község Önkormányzata
3/2018. (II. 23.) Ör. sz. rendelete
Sátorhely Község Díszpolgára és Sátorhely Község Tisztelete Jeléül cím
adományozásáról
Sátorhely
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
/1/ Sátorhely Község Önkormányzata Képviselő-testülete "Sátorhely Község Díszpolgára"
/a továbbiakban: díszpolgár/ kitüntető cím adományozásával ismerheti el:
a/ azok érdemeit, akik a község szellemi és anyagi gyarapodásáért példaértékűen dolgoztak, a
közélet, a gazdaság, a kultúra, a gyógyítás, az oktatás-nevelés területén maradandó
munkájukkal elősegítették Sátorhely fejlődését, polgárainak boldogulását,
b/ azoknak a Sátorhelyen
született vagy itt élő, alkotó, kiemelkedő humánumú,
közmegbecsülést szerzett polgároknak, akik kimagasló eredményességű munkásságukkal
hozzájárultak a község fejlődéséhez,
c/ azok érdemeit, akik Sátorhely
nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése és egyéb
külkapcsolatainak gazdagítása terén kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak a
község hírnevének, tekintélyének növeléséhez.
/2/ Évente egy díszpolgári cím adományozható.
/3/ A díszpolgári címmel kitüntetett személyt külön erre a célra készített díszoklevél és
emlékplakett illeti meg.
2.§
/1/ Az önkormányzat képviselő-testülete "Sátorhely Község Tisztelete Jeléül" kitüntető
címet adományozhat olyan személyeknek, akik jelentős mértékben hozzájárultak Sátorhely
község jó hírének terjesztéséhez, rangjának, vonzerejének emeléséhez, a község érdekeinek
előmozdításához, valamint minden, 80. életévét betöltött sátorhelyi lakosnak.
/2/
A „Sátorhely Község Tisztelete Jeléül” címmel kitüntetett személyt egy díszoklevél és
emlékplakett illeti.
/3/ Ezen elismerő címből évente több is adományozható.

3.§
/1/ Az e rendelet szerinti elismerések posztumusz kitüntetésként is adományozhatók.
/2/ Az önkormányzat nyilvántartást vezet a fenti kitüntető címekkel jutalmazott polgárokról.
A nyilvántartásban az adományozást a polgármester és a jegyző kézjegyével látja el.
/3/ A kitüntetendő személyekre a képviselő-testület tagjai tehetnek javaslatot.
/4/ A polgármester a „Sátorhely Község Díszpolgára” címmel vagy a „Sátorhely Község
Tisztelete Jeléül” címmel kitüntetett személynek a kitüntetés rangjához méltó keretek között
adja át az adományozásról szóló okmányt és a község emlékplakettjét.
/5/ Az 1. és 2. § szerinti kitüntetések adományozását és azok indokolását a helyben szokásos
módon kell közzétenni.
4. §
/1/ A község díszpolgárainak nevét a Várudvarban elhelyezett méltó emléktáblán kell
megörökíteni. A név mellett fel kell tüntetni a kitüntető cím adományozásának évét is.
/2/ „Sátorhely Község Díszpolgára” jogosult a címet viselni, azt a neve mellett feltüntetni.
/3/ A község díszpolgára - a képviselő-testület meghívása alapján - az önkormányzatot
képviselő delegációkban is részt vehet.
/4/ A díszpolgári címet és a „Sátorhely Község Tisztelete Jeléül” címet a képviselő-testület
legalább 3 képviselő kezdeményezésére megvonhatja attól, aki arra méltatlanná vált.
Érdemtelen különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.
/5/ A képviselő-testületnek a /4/ bekezdés szerinti határozatát nyilvánosan közzé kell tenni a
körjegyzőség hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel és a díjról szóló nyilvántartásba be kell
vezetni. A megvonás tényét az érdekelttel is közölni kell.
5. §
/1/ E rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 4/2017. (V. 31.) Ör. sz. rendelet.
/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Sátorhely, 2018. február 15.

Lőrincz Árpád

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó

polgármester

jegyző

Záradék:

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került.
Sátorhely, 2018. február 23.

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó
jegyző

