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Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 1.§. (6) bek.
a.) pontja alapján annak érdekében, hogy méltó módon megörökítse, megkülönböztetetten
elismerje azon személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek a tevékenységét, akik
hozzájárultak a település fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez, az alábbi kitüntetéseket
alapítja:
I.

Kőröshegy Község Díszpolgára kitüntető cím
1.§.
(1) Kőröshegy Község Díszpolgára cím a Község Önkormányzatának legnagyobb
elismeréseként a kimagasló életmű, tevékenység és alkotások megkülönböztetett
eseteiben, azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adományozható, akik:
a.) a település társadalmi, gazdasági, tudományos, kultúrális és művészeti életében
maradandót alkottak,
b.) egész életművűkkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az egyetemes haladás,
kultúra vagy művészet ügyét, hozzájárulva ezzel a község tekintélyéhez, jó
hírnevének növeléséhez.
(2) Évente legfeljebb egy Díszpolgár cím adományozható, adható posztumusz kitüntetés is.
2.§.
(1) Kőröshegy Község Díszpolgára kitüntető címet Kőröshegy Község Képviselő-testülete
adományozza.
(2) A Díszpolgár cím adományozásáról díszes kivitelű Díszpolgár oklevelet kell kiállítani,
amely Kőröshegy Község címerét viseli.
(3) A kitüntő címhez a díszoklevél mellé bronz emlékplakett adományozandó, amelynek
egyik oldalát Kőröshegy Község címere, hátoldalát a kitüntetett személy neve díszíti.
(4) A díszoklevél a következőket tartalmazza:
a.) az adományozó megjelölését,
b.) a díszpolgár nevét,
c.) az elismert, kimagasló érdem megjelölését.

(5) Az oklevelet a Polgármester és a Jegyző írja alá.
3.§.
(1) A Díszpolgár cím adományozására javaslatot tehetnek:
a.)
b.)
c.)
d.)

a Képviselő-testület bizottságai
a települési képviselők
a Polgármester, Alpolgármester, és
legalább 150 fő lakos.

(2) A Díszpolgár cím adományozásáról szóló határozat egy példányát a díszpolgár
életrajzával és fényképével a helyi könyvtár részére át kell adni.
(3) A (2) bekezdésben említett határozat egy példányát e rendelet irattári példánya mellett kell
őrizni.
(4) A Díszpolgár cím adományozásáról díszes kivitelű névkönyvet kell vezetni.
4.§.
(1) Kőröshegy Község Díszpolgárait a település lakossága megkülönböztetett tiszteletben és
megbecsülésben részesíti.
(2) Kőröshegy Község Díszpolgárát:
a.) megilleti a Kőröshegy Község Díszpolgára kitüntető cím viselésének joga
b.) a Képviselő-testület és bizottságai ülésén tanácskozási joggal részt vehet,
c.) az Önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre fenntartott hely biztosítása
mellett meg kell hívni,
d.) külön döntés alapján az Önkormányzatot képviselő delegáció tagjává jelölhető,
e.) elhalálozásakor ingyen díszsírhely illeti meg.
II.
„Kőröshegyért” Kitüntető cím
5.§.
(1) „Kőröshegyért” Kitüntető cím adományozható azoknak a személyeknek, akik a község
közéletében, vagy fejlesztésében (gyógyítás, oktatás-nevelés, kultúra, sport, valamint
gazdasági élet terén) kiemelkedő szerepet vállaltak és példaértékű, magas színvonalú
munkájukkal hozzájárultak Kőröshegy Község fejlődéséhez, hírnevének növeléséhez.
(2) A „Kőröshegyért” Kitüntető címet Kőröshegy Község Képviselő-testülete adományozza.
(3) Évenként legfeljebb 3 kitüntető cím adományozható.

6.§.
(1) A kitüntetett személynek aranyból készült kitűző adományozandó. A kitűző egyik oldalát
plasztikusan kiképezve Kőröshegy Község címere, a másik oldalát a kitüntetett személy
gravírozott neve díszíti.
(2) Az adományozásról igazolványt kell kiállítani, és nyilvántartást kell vezetni. Az
adományozás okát és indokát a nyilvántartásban fel kell tüntetni.
(3) Az igazolványt a Polgármester és a Jegyző írja alá.
7.§.
A „Kőröshegyért” Kitüntető cím adományozására javaslatot tehetnek:
a.)
b.)
c.)
d.)

a Képviselő-testület bizottságai,
a települési képviselők,
a Polgármester, Alpolgármester,
legalább 50 fő lakos.

III.
„Kőröshegyért” Kitüntetés
8.§.
(1) „Kőröshegyért” Kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és
szervezeteknek, akik Kőröshegy Község közéletében huzamosabb ideig példaértékű
társadalmi munkát végeztek.
(2) A „Kőröshegyért” Kitüntetést Kőröshegy Község Képviselő-testülete adományozza.
(3) Évente maximum 10 kitüntetés adományozható.
9.§.
(1) A kitüntetett személyeknek vagy közösségeknek Díszoklevél adományozandó. A
Díszoklevél Kőröshegy Község címerét viseli.
(2) A Díszoklevél a következőket tartalmazza:
a.) az adományozó megjelölését,
b.) a kitüntetett személy vagy közösség nevét,
c.) az elismert érdem megjelölését.
(3) Az adományozásról nyilvántartást kell vezetni.
(4) A díszoklevelet a Polgármester és a Jegyző írja alá.

10.§.
A „Kőröshegyért” Kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
a.)
b.)
c.)
d.)

a Képviselő-testület bizottságai,
a települési képviselők,
a Polgármester, Alpolgármester,
a Jegyző

IV.
A címek és kitüntetések visszavonása
11.§.
(1) A címeket és kitüntetéseket vissza lehet vonni, ha a kitüntetett erre érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen a kitüntető címre és kitüntetésre különösen az, akit a bíróság a közügyek vagy
foglalkozás gyakorlásától jogerősen eltiltott.
(3) A visszavonásra a díjak adományozására vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.
V.
Vegyes rendelkezések
12.§.
(1) A címekről, kitüntetésekről szóló javaslatot a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület
elé.
(2) A javaslatokat a Polgármesterhez kell eljuttatni írásban legkésőbb a Falunap előtti 60.
napon.
(3) A címek és kitüntetések adományozását határozat formájában a Képviselő-testület
jegyzőkönyvbe foglalja és indokolja.
(4) A címek és kitüntetések átadására minden évben a FALUNAP-on ünnepélyes keretek
között kerül sor.
(5) A címeket és kitüntetéseket a Képviselő-testület nevében a Polgármester adja át.
(6) Az adományozásokról e rendeletben meghatározott nyilvántartásokat a jegyző vezeti.
(7) Az adományozásokkal kapcsolatos költségeket a Polgármesteri Hivatal költségvetésében
kell biztosítani.
(8) Jelen rendeletben szabályozott kitüntetéseket nem lehet adományozni hivatalban lévő:
a.) kőröshegyi önkormányzati képviselőnek,
b.) polgármesternek,

VI.
Záró rendelkezések

(1)
(2)
(3)
(4)

Jelen rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
E rendelet 1 példányát el kell helyezni a Faluház Könyvtárában.
Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Kőröshegy Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének Kőröshegy Község Díszpolgára és egyes
kitüntetések, oklevelek adományozásáról szóló 1/2000.(II.10.) rendelete.

Kőröshegy, 2005. június 20.

Kiss Ferencné
polgármester

Záradék:
Ez a rendelet a mai napon a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetésre került.
Kőröshegy, 2005. június 20.

Petrin László
jegyző

Petrin László
jegyző

