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KiSzs6g
Diszpolgara" cim alapitasar6l 6s
,,Ddka
adom ilnyozdsd n a k ren dj 616l

A Magyar Kcizt6rsas6g Alkotm6nyhr|l sz6l6 1949. 6vi XX. tv. 441A. $ (1) bekezd6s f.)
pontjhban, a helyi rinkorm6nyzatofuol s2616 1990. 6vi LXV. tv. 1. $ (6) bekezdes a.)
pontjdban, valamint aMagyar Kcizt6rsas6g kitiinteteseir6l sz6l5 1991. evi X)O(I. tv. 7. $
(1) bekezdds6ben foglalt felhatalmaztn alapjhn D6ka Krizseg Onkormdnyzat K6pvisel6testtilete a di"/rai k<izriss6g szolgfilatihan kiemelked6 erdemekel szerzett szem6lyeket
tev6kenys6guket
m61t6 elismer6sben r6szesithesse, valamint szemdlytiket

6s

megfelel6k6ppen 6rt6kelve 6llithassa p6ldak6nt a jelen 6s az ut6kor el6, ,pAKA
KOZSEG niSZpOfC[ftAr: cimet alapit, mely cim adomhnyoz6s6nak felteteleit es az
eljdrds rendj6t a kovetkez6k szerint

szab6lyozza'.

.

A diszpolgini cim
1.$

(1) ,,DAKA KOZSEG DiSZPOLGARA" cim annak a magyar vaw ktilfoldi
6llampolg6rnak adom6nyozAat6, aki D6ka k<izs6g 6rdek6ben kifejtett kiemelked6
jelent6s6gri tevekenyseg6vel, vagy eg6sz 6letmriv6vel olyan 6ltal6nos elismerdst
szerzett, amely egyertelmrien hozz6j6rult Ddka fejl6d6s6hez, ertnker meg6vas6hoz,
polghrai 6letkrtrtilm6nyeinek javulfsdhoz, a kdzslg j6 hirnev6nek iltegbitesehez,
tovitbbh p6ldamutat6 emberi magal.arthsa miatt egydbk6nt szem6lye, vagy annak
eml6ke kciztiszteletben 6ll.

(2)

A

diszpolghri cimet

az

lttkormhnyzat alkalmank6nt, nem id6ponthoz kdtotten

adomfnyozza.

(3) A diszpolgiri cimmel ktildn erre a celrakeszitett diszoklev6l
(4) A thrgyjutalom

6s titrgyjutalom jhr.

risszegdt a K6pvisel6-testtilet az adomhnyoz6ssal egyid6ben

iillapitja

meg.

(5) A diszpolg6ri oklev6l tartalmazza az adomhnyoz6 megjel<iIlsdt, ahatirozat szilm!fi es
kelt6t, az adomhnyozoll nevdt, foglalkozhsilt vagy hivatali 6ll6sht, az adominyozhs
indokait, az adomhnyoz6 pecs6tj et.
A diszpolg6ri oklevel et a pol,gitrmester 6s a jegyzf irjhk al6.
(6) A diszoklevdl mrivdszi kivitelez6ser6l a K6pvisel6-testtilet ktilon rendelkezik.

2.$

(1) Ddka Kdzs6g Diszpolgfura az adominyozhs napj6fi6l viselheti a kittintet6 cimet,
valamint dlvezheti azokat a ktilrin jogokat, amelyek e rendelet szerint 6t megilletik.

?

a.) tanhcskozdsi joggal vehet r6szt aKdpvisel6-testtilet lildsein,
b.) az Onkormhnyzat valamennyi rendezvenyen diszvend6g 6s lehet6sdg

szerint

illeti meg,
lifiogathatminden helyi kcizmiivel6d6si, mriv6szeti 6s sport rendezv6nT/t,
d.) amennyiben 6letkciriilm6nyei alakuldsa azt igenyli vagy sztiksdgessd teszi, az
Onkormhnyzat lehet6s6g szerint anyagi, erkcilcsi yagy termdszetbeni
segitsdgben r6szesiti.
ezeken megktikinb dztetett hely

c.) dijtalanul

A diszpol

g 6r

i

cim adomfiny ozilshnak rendj

e

3$

(1)

A diszpolghri cimet

(2)

A diszpolgfuri cim posztumusz is adominyozhatl. Ez esetben az elismer6s iitv6tel6re

- az I $ (2) bekezd6sben foglaltak szerint
'
krizott D6ka Kcizsdg Polgdrmestere adja

6t.

a le gkiizelebbi hozziftartoz6 j

o go

- iinnepdlyes

keretek

sult.

(3) A Kdpvisel6-testtilet

a diszpolgfuri cim odaitdl6s6r6l min6sitett tribbs6ggel d6nt. Az
adominyoz6s a kdpvisel6-testtileti jegyz6krinyvbe foglalt hathrozattal trirt6nik.
Vegyes es zhr6 rendelkez6sek

4$

(1) A

diszpolghri cim elismerds6ben r6szesitett szem6lyekr6l a Kciryegyz6sdg
nyllvhntartist vezet 6s gondoskodik a 2 S Q) bekezdds a.-d,) pontj aiban foglalt

rendelkez6sek 6rvdnyestil6s6r6l.

(2)

A diszpolgdri cimmel jhr6 jtttatasok koltsdgeinek fedezetet az Onkorminyzat
k<ilts6 gvetd sdben

kell tervezni

6

s

biztositani.

5$
(1) E rendelet2006. februrir 16. napjhnlephatillyba

(2)

Arendelet kihirdetds6r6l a k<irjegyz6 gondoskodik.

D6ka.2006. februrir 15.

polg6rmester
A rendelet kihirdetve:
Dhka,2006. februrir 16.
krirjeg1'26

eves

