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“TISZAALPÁR DISZPOLGÁRA” cim alapitásáról és

adományozásának rendjéről

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő—testülete attól a
céltól vezérelve, hogy a település szolgálatában kiemelkedő érde
meket szerzett személyeket méltó elismerésben részesithesse, vala
mint személyüket és tevékenységüket megfelelőképpen értékelve pél
daként állithassa a jelen és az utókor elé

“TISZAALPÁR DISZPOLGÁRA”

cimet alapit és adományozásának feltételeit, az eljárás rendjét a
következő rendeletében szabályozza.

A DISZPOLGÁRI CIM

1. . (1) “TISZAALPÁR DISZFOLGÁRA” cim annak az élő vagy elhunyt
magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki
Tiszaalpár nagyközség érdekében kifejtett kiemelkedő je
lentőségű tevékenységével vagy egész életművével olyan
általános elismerést szerzett, amely egyértelműen hozzá
járult a település fejlődéséhez, értékei megóvásához,
polgárai életkörülményeinek javulásához, a település jó
hirnevének öregbitéséhez, továbbá példamutató emberi
magatartása miatt egyébként személye vagy annak emléke
köztiszteletben áll.

t2)k Diszpolgári cim első alkalommal (1996—ban) legfeljebb
öt személynek, ezt követően évente egy személynek ado
mányozható.

(3) A diszpolgári cimmel külön erre a célra készitett disz
oklevél és plakett (emlékplakett) jár.

A diszpolgári oklevél tartalmazza:

— az adományozás megjelölését,
— a képviselő—testület határozatának megjelölését,
— az adományozott nevét,
— az adományozó pecsétjét.

A diszpolgárí oklevelet a polgármester és a jegyző irja
alá.
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A DISZPOLGÁRI CIMHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGOK, KÖTELESSÉGEK

2. . (1) Tiszaalpár diszpolgára az adományozás napjától viselheti
a kitüntető címet, valamint élvezheti azokat a külön jo
gokat, amelyek e rendelet szerint Tiszaalpár diszpolgára—
it megilletik.

(2) Tiszaalpár diszpolgára:

a.) tanácskozási joggal vehet részt a Képviselő-testület
ülésein,

b.) az önkormányzat valamennyi rendezvényein díszvendég
és lehetőség szerint ezeken megkülönböztetett hely
illeti meg,

c.) ingyenesen jogosult valamennyi önkormányzati sajtó-
termékre, melyek költségét a Képviselő—testület vise
li,

d.) amennyiben életkörülményei alakulása ezt igényli,
vagy szükségessé teszi, az önkormányzat — lehetőségei
szerint — anyagi, erkölcsi vagy természetbeni segit—
ségben részesitheti,

e.) elhalálozása esetén — hozzátartozói beleegyezésével -

az önkormányzat saját halottjának tekinti.

A DISZ POLGÁRI CIM ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE

3. . (1) A diszpolgári címet évenként augusztus 20—a, államalapitó
Szent István ünnepe alkalmából szervezett községi ünne
pen vagy ünnepi Képviselő—testületi ülésen a polgármester
adja át.

(2)A kitüntető címre javaslatot tehet önkormányzati bizott
ság, a Képviselő—testület tisztségviselői, civil szerve
zetek, közösségek.
A javaslatot 1996—ban június 15—ig, azt követő minden
évben április 30—ig lehet a polgármesterhez irásban el
juttatni.

(3) A diszpolgári cim odaitélését és átadását megelőző eljá
rás lefolytatására a Képviselő—testület hét tagú előké
szitő bizottságot hoz létre.
A bizottság tagjai lehetnek képviselők és a település más
köztiszteletben álló polgárai.

(4) Az előkészítő bizottság a javaslatát a Képviselő—testület
elé terjeszti, melyről a testület minősített többséggel
dönt.
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A DISZPOLGÁRI CIM VISSZAVONÁSA

4. . (1) A diszpolgári cim visszavonható, ha az elismerésben ré
szesitett személy arra érdemtelenné válik.

(2) Érdemtelen a diszpolgári cimre különösen az, aki közös
ségellenes magatartást tanúsit,vagy akit a biróság a köz
ügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.

(3) A visszavonás módjára a 3. . (3)—(4) bekezdésében fog
lalt szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. . (1) Külföldi állampolgárnak a cim adományozásakor saját ál
lamának nyelvén, ha ez nem lehetséges, német vagy angol
nyelvű, a diszpolgári oklevél hiteles forditását is
mellékelni kell.

(2) A diszpolgári cim meghalt személy részére történő adomá—
nyozásakor a diszoklevelet és plakettet az elhunyt hoz—
zátartozójának kell átadni.
mennyiben ez nem lehetséges, úgy az oklevelet a telepü
lés helytörténeti helyiségében kell elhelyezni.

(3) A diszpolgári cim elismerésében részesitett személyekről
a ‘Település diszpolgárainak könyve”—t kell vezetni.
A bejegyzésről a jegyző gondoskodik, melyet a polgármes
ter és a jegyző ir alá.

(4) A diszpolgári cimmel járó juttatások költségeinek terve
zetét az önkormányzat éves költségvetésében kell megter—
vezni és bíztositani.

6. . Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Biczók Mihály s. k. Barton András s. k.
jegyző polgármester


