Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2002.(VII.1.) rendelete
a díszpolgári cím adományozásáról

Bevezető rendelkezés
Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16.§.(1) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság Kitüntetéseiről szóló 1991.
évi XXXI. tv. 7.§.(1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Díszpolgári cím annak adományozható, aki Aszófő község és polgárai számára a község
fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet
végzett.
2. §
(1) A díszpolgári kitüntető cím e célra készített, Aszófő község címerével ékesített 14
karátos, maximum 10 gr. súlyú aranyból készült, ovális alakú - a község címerével és az
adományozás évével ékesített - pecsétgyűrű, valamint díszoklevél adományozásával
történik.
(2) A díszoklevél a kitüntetett személy adatait tartalmazza, valamint azon érdemeket, melyek
alapján a cím adományozásában részesült.
Tartalmazza a díszpolgárrá fogadás helyét, időpontját. Az oklevelet a polgármester és az
alpolgármester írja alá, és az Önkormányzat bélyegzőjével kell ellátni.
(3) A díszpolgárrá fogadás a Képviselő-testület jogkörébe tartozik. Eldöntéséhez egyszerű
szótöbbség szükséges.
(4) A díszpolgár részére biztosított aranygyűrű pénzben kifejezett értéke után járó személyi
jövedelemadó megfizetését az Önkormányzat viseli.
(5) Díszpolgári kitüntető cím évente egy alkalommal, augusztus első vasárnapján
adományozható 1 személy részére Aszófő községi ünnepe alkalmából. A javaslatot július
l5-ig lehet benyújtani a Polgármesterhez.
Ettől eltérő időpontban is adományozható, amennyiben kivételes, vagy kiemelkedő
évfordulóval indokolt egybekötni. Erről a Képviselő-testület határoz. A javaslatot az
adományozás előtt legalább 1 hónappal be kell nyújtani a polgármesternél.
(6) Díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet valamennyi aszófői állandó lakhellyel
rendelkező polgár, a polgármester, a Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel. A
javaslatokat évente július 15-ig kell a polgármesterhez eljuttatni.

2

3. §.
Jelen rendelet 2002. július hó 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.
4.§1

„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.”

Aszófő, 2002. június 13.

Bors János
polgármester

Molnárné dr. Papp Judit
mb. jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Aszófő, 2002. július 1.
Molnárné dr. Papp Judit
mb. jegyző
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Módosította: 9/2009.(IX.18.) rendelet 2.§

