Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete
7/2005. (I.26.) rendelete
Budaörs Város díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján Budaörs Város díszpolgára cím alapításáról és
adományozása rendjérol az alábbi rendeletet alkotja:
Budaörs Város Díszpolgára Cím
1. §
Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete a város fejlodése, Budaörs Város
lakosságának szebb és jobb életének megteremtése érdekében végzett kiemelkedo
munka elismerésére a város hírneve öregbítésének érdekében kifejtett
tevékenységért Budaörs Város Díszpolgára Címet (a továbbiakban: Díszpolgári Cím)
alapít.
2. §
A Díszpolgári Cím adományozható olyan természetes személyeknek, akik:
- Budaörs város fejlodéséért kiemelkedoen tevékenykedtek. Társadalmi,
gazdasági, tudományos és muvészeti területen maradandó alkotásaikkal
különösképpen segítették a város jó hírnevét.
- Kimagasló
munkásságukkal
hozzá
járultak
Budaörs
fejlodéséhez,
tekintélyének növeléséhez.
- Életmuvükkel hazánk és más népek társadalmi, gazdasági, szellemi
muvelodését, a nemzetközi békét, a kultúrát, az emberiség egyetemes
érdekeit tiszteletre méltóan szolgálták.
Budaörs Város Díszpolgára Cím adományozása
3. §
(1) Díszpolgári cím adományozását kezdeményezheti bármely budaörsi kötodéssel
bíró személy, társadalmi, egyházi szervezet, a városban muködo politikai párt,
valamint egyesület.
(2) A Cím adományozására a Képviselo-testület bizottságai elnökeibol alakított
ad-hoc bizottság – melynek elnöke a polgármester – tesz javaslatot, az (1)
bekezdésében felsoroltak ajánlásainak figyelembevételével.
(3) A Díszpolgári Címre jelölt díszpolgári cím elfogadásáról szóló nyilatkozatát be kell
kérni.
(4) A Díszpolgári Címet Budaörs Város Önkormányzat Képviselo-testülete
adományozza a címmel járó oklevéllel és plakettel együtt. Az adományozási

határozat indokolása tartalmazza az adományozás alapjául szolgáló érdemek
méltatását.
(5) A Díszpolgári Címmel a mindenkori minimálbér ötszöröse jár, melynek összegét
az éves költségvetésben kell biztosítani.
(6) A kitüntetés odaítélésérol szóló határozatot helyben szokásos módon ki kell
hirdetni.
(7) A Díszpolgári oklevelet ünnepi Képviselo-testületi ülésen adja át a polgármester.
(8) Az oklevél átadása szükség szerint más, Budaörs Városi életében kiemelkedo
ünnepség keretében is történhet, errol a Képviselo-testület dönt.
4.§
(1)

A Díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell:
a)
kitüntetett nevét,
b)
az adományozó testületi határozat számát és keltét,
c)
az aláírásokat és Budaörs város díszpecsétjét.

(2)

Az oklevelet a polgármester és a jegyzo írja alá.
5. §

(1) A Díszpolgári Cím adományozását díszes kivitelu „Budaörs város díszpolgárainak
névkönyve” címu albumban kell nyilvántartani.
(2) A névkönyvet a Helytörténeti Gyujtemény orzi.
(3) Az adományozásról készült jegyzokönyvi kivonatot, a díszpolgár életrajzát és
fényképét a gyujtemény részére át kell adni.
A Díszpolgári Cím birtokosát megilleto jogosultságok
6. §
Budaörs Város Díszpolgára Budaörs Város megbecsülését élvezi. Ennek jeléül:
a) kapja az oklevelet és plakettet,
b) nevét és önzetlen tevékenységét a névkönyv megorzi,
c) az Önkormányzat által rendezett eseményekre megkülönböztetett
figyelemmel meghívót kap,
d) a Képviselo-testület külön határozata alapján meghívható Budaörsöt
képviselo önkormányzati delegációkba,
e) elhalálozása esetén díjtalan díszsírhely illeti meg, melyrol a Polgármesteri
Hivatal gondoskodik.
A Díszpolgári Cím visszavonása
7. §

(1)

Attól a személytol, aki a Díszpolgári Címre méltatlanná válik, a díszpolgári cím
visszavonható.

(2)

A Díszpolgári Cím visszavonására
rendelkezéseket kell alkalmazni.

a

Cím

adományozására

vonatkozó

Záró rendelkezések
8. §
(1)
(2)

Jelen rendelet 2005. február 1-jén lép hatályba.
Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejuleg Budaörs Város Önkormányzati
Képviselo-testületének a Díszpolgári Cím alapításáról és adományozásáról
szóló 2/1991. (III.08.) ÖKT. sz. rendelet hatályát veszti.

Budaörs, 2005. január 21.

Wittinghoff Tamás
polgármester

Tevanné dr. Südi Annamária
jegyzo

A 7/2005.(I.26.) ÖKT. rendelet 2005. január 26-án a Polgármesteri Hivatal (Budaörs,
Komáromi u. 16. sz.) hirdetotábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Erdos Károlyné
irodavezeto

