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Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének
11/1998.(V.23.) rendelete
a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjérıl1
Bakonybél Önkormányzat Képviselıtestülete (a továbbiakban: Képviselıtestület) a
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Törvény 44/A. § (1)
bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a díszpolgári cím alapításáról és
adományozásának rendjérıl a következı rendeletet alkotja meg:2

A díszpolgári cím
1. §

(1) „BAKONYBÉL DÍSZPOLGÁRA CÍM” cím annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak adományozható, aki Bakonybél község érdekében kifejtett
kiemelkedı jelentıségő tevékenységével vagy egész életmővével olyan általános
elismerést szerzett, amely egyértelmően hozzájárult a település fejlıdéséhez, értékei
megóvásához, polgárai életkörülményeinek javulásához, a község jó hírnevének
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként személye
vagy annak emléke köztiszteletben áll.
(2) A díszpolgári cím a helyi önkormányzati képviselık és polgármester
megbízatásának
idıtartama alatt egy alkalommal és egy személynek
adományozható.
(3) Indokolt esetben a képviselıtestület (2) bekezdésben meghatározottaktól eltérhet.
(4) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és 20000 forint bruttó
összegő pénzjutalom, vagy ennek megfelelı értékő tárgyjutalom jár.

Jogok, kötelességek
2. §
(1) Bakonybél község díszpolgára az adományozás napjától viselheti a kitüntetı
címet, valamint élvezi azokat a külön jogokat, amelyek e rendelet szerint Bakonybél
község díszpolgárait megilletik.
(2) Bakonybél község díszpolgára:
a.) tanácskozási joggal vehet részt a képviselıtestület ülésein,
b.) az önkormányzat valamennyi rendezvényén díszvendég, és lehetıség szerint
ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,
c.) díjtalanul látogathat minden – az önkormányzat vagy az önkormányzat
intézményei által rendezett – helyi közmővelıdési, mővészeti és sport
rendezvényt,
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d.) ingyenesen jogosult valamennyi önkormányzati sajtótermékre, melyek
költségeit az önkormányzat viseli.
e.) amennyiben életkörülményei alakulása ezt igényli vagy szükségessé teszi, az
önkormányzat – lehetıségei szerint – anyagi, erkölcsi vagy természetbeni
segítségben részesíti.

A díszpolgári cím adományozásának rendje
3. §
(1) A díszpolgári címet az 1. § (2) bekezdésben meghatározott idıtartam utolsó
évében – a képviselıtestület által meghatározott idıpontban – ünnepélyes keretek
között a polgármester adja át.
(2) A díszpolgári cím adományozására a javaslatot – a közvéleményt is figyelembe
véve – a polgármester terjeszti a képviselıtestület elé.
(3) A díszpolgári cím odaítélésérıl a képviselıtestület minısített többségi szavazattal
dönt.

A díszpolgári cím visszavonása
4. §
(1) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra
érdemtelenné válik.
(2) Érdemtelen a díszpolgári címre különösen az, aki közösségellenes magatartást
tanúsít, vagy akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerısen eltiltott.
(3) A visszavonás módjára a 3. § (2) – (3) bekezdésben foglalt szabályokat kell
megfelelıen alkalmazni.

Vegyes és záró rendelkezések
5. §

(1) A díszpolgári cím elismerésben részesített személyekrıl a körjegyzı
nyilvántartást vezet és gondoskodik a 2. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezések
érvényesítésérıl.
(2) A díszpolgári címmel járó juttatások költségeinek fedezetét az önkormányzat éves
költségvetésében kell biztosítani.
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6. §
(1) E rendelet a kihirdetését követı 5. napon lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik.

Bakonybél, 1998. május 20.

Kuti Ferenc sk.
Polgármester

Markóné Kerper Erika sk.
körjegyzı

A rendelet kihirdetésének idıpontja: 1998. május 23.
Markóné Kerper Erika sk.
Körjegyzı
Záradék az egységes szerkezetbe foglalásról:
Az egységes szerkezetbe foglalt szövegezés a következı rendelet módosítások alapján készült:

6/2004.(IV.30.) r.
Bakonybél, 2004. április 30.
Kerper Erika
körjegyzı

