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Szank Község Díszpolgára cím alapításáról  

Szank Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990:LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján: Szank község fejlıdését elımozdító, jó hírnevét 
öregbítı tevékenység elismerésére  

SZANK DÍSZPOLGÁRA CÍMET 
alapít. 

1.§ 

(1) A kitüntetı cím azon személynek adható, aki Szank fejlıdéséért, 
hírnevéért, valamint az itt élı emberek sorsának javításáért kiemelkedı 
munkát végzett, nemzetközi kapcsolatok létrehozásában, erısítésében 
jelentısen közremőködött. 
(2) A Díszpolgári Cím adományozásával elhunyt személy emléke is 
megtisztelhetı.  

2.§ 

(1) A kitüntetés adományozására a Képviselı-testület jogosult. 
(2) A Díszpolgári Cím adományozása a felmerülı javaslat függvénye.  

3.§ 

(1) Az adományozásra javaslatot tehetnek: 
választójoggal rendelkezı szanki állampolgárok és közösségek. 
(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy adatait, és a 
javaslat indoklását. 
(3) A javaslatot a polgármesterhez kell benyújtani.  
(4) A benyújtott javaslatot és indoklását a polgármester terjeszti 
döntésre a képviselı-testület elé.  

4.§ 

(1) A Díszpolgári Címet a képviselı-testület rendes vagy rendkívüli 
ülésen – lehetıleg nemzeti ünnephez kapcsolódóan ünnepélyes keretek 
között adományozza. 
(2) Díszpolgári címet posztumusz adományozásakor az elhunyt személy 
legközelebbi hozzátartozójának kell átadni.  

5.§ 

(1) A Díszpolgári Cím oklevél formában kerül átadásra, amely a 
következıket tartalmazza: 
- Szank Község címerét 
- az adományozó megjelölését 
- a díszpolgár nevét 
- az adományozás jogcímét és keltét 
- aláírásokat és az adományozó pecsét lenyomatát 
(2) Az oklevelet a polgármester és a jegyzı írja alá. 
(3) A Díszpolgári Címmel 
- férfiaknak: A község címerével ékesített pecsétgyőrőt 
- nıknek: a község címerével ékesített medált aranylánccal adnak át.  

6.§ 

(1) A Díszpolgári Cím adományozásáról szóló határozat egy példányát a 
díszpolgár életrajzával és fényképével a Levéltár részére meg kell 
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küldeni.  
(2) A Díszpolgári Cím adományozásáról a jegyzı díszes kötéső 
albumban nyilvántartást vezet.  

7.§ 

A Község Díszpolgára a Képviselı-testület és a lakosság tiszteletét és 
megbecsülését élvezi, ezért 
(1) Az Önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre fenntartott 
hely biztosítása mellett meg kell hívni, 
(2) A községet képviselı delegáció tagjaként felkérhetı a képviselı-
testület eseti határozata alapján 
(3) Jogosult a képviselı-testület ülésein tanácskozási joggal részt venni.  

8.§ 

(1) Az Önkormányzat Képviselı-testülete visszavonhatja a Díszpolgári 
Címet attól a személytıl, aki bőncselekményt követett el vagy 
magatartásával méltatlanná vált annak viselésére. 
(2) A Díszpolgári Cím visszavonására a 3. § (1) bekezdésben 
megjelöltek tehetnek javaslatot.  
(3) A Képviselı-testületnek a visszavonásról szóló határozatát a 
nyilvántartásban fel kell jegyezni, a visszavonás tényét az érintettel és 
a Levéltárral közölni kell.  

9.§ 

Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetésérıl a jegyzı 
gondoskodik.  
Záradék: 
Kihírdetve: 1994. július 15. 
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