
Ivánc község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2013. (VI.29.) önkormányzati rendelete 

a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről 
 
 

Ivánc község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) 
pontjában meghatározott rendelkezésire figyelemmel, Magyarország címerének és 
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22.§ 
(1) d.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXIX. törvény 42. § 3.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a díszpolgári 
cím alapításáról és adományozásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja 

 

Díszpolgári cím adományozása 
 

1.§ Ivánc 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 „IVÁNC KÖZSÉG 
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 Ivánc 
hírnevének öregbítéséhez, példamutató emberi magatartása miatt egyébként 
köztiszteletben áll. 

Az elismerés adományozásának rendje 

3.§ (1) Díszpolgári címre indokolással ellátott és írásban benyújtott javaslatot tehetnek 
minden év július 31-ig a polgármester, a képviselő-testület tagjai, a jegyző, és a civil 
szervezetek. 

(2)  A díszpolgári cím odaítéléséről a Képviselő-testület titkos szavazással minősített 
szótöbbséggel határoz. 

(3)  Díszpolgári cím évente egy fő részére adományozható, illetve rendkívül indokolt 
esetben a képviselő-testület külön dönt. 

(4)  A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár. 

(5) A díszpolgári cím átadására nemzeti ünnepeinken, illetve az évenként megtartandó 
falunap alkalmával rendezett ünnepségen kerület sor nyilvános polgármesteri méltatás 
mellett. 
 



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 valamennyi közművelődési és művészeti 
intézményét, ilyen jellegű rendezvényeit. 

 

Vegyes rendelkezések 
 

5.§ (1) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről az Önkormányzat 
nyilvántartást vezet és gondoskodik a fenti rendelkezések érvényesüléséről. 

(2)  Az elismerések költségeinek fedezetét a hivatal 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 Képviselő-testület megfoszthatja minősített szótöbbséggel a díszpolgári cím 
viselésétől azt a személyt, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
elítéltek. 

Záró rendelkezés 
 

6.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Ivánc, 2013. június 29. 

 
 

           Gyarmati Tibor                                          Hollósiné Botka Ildikó  
              polgármester                                                       jegyző                                  

 
Záradék: 

E rendelet kihirdetésre került 2013. június 29. napján, Ivánc község Önkormányzat 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel. 

Ivánc, 2013. június 29. 
 
                                                       Hollósiné Botka Ildikó 

 jegyző  


