Gáborján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
4/2002. (III. 28.) KT számú rendelete
A díszpolgári cím adományozásáról
Gáborján Község önkormányzati képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Tv. …. § /6/ bekezdés a./ pontjában kapott felhatalmazás alapján a díszpolgári cím
adományozásáról az alábbiak szerint rendelkezik.
1.§.
Díszpolgári cím annak adományozható, aki Gáborján község és polgárai számára a település
fejlődése, gyarapodása, hírnevének érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett.
2.§.
/1/ A díszpolgári címet a Képviselőtestület a kitüntetett személy nevének a Falukönyvben
történő feltüntetésével adományozza. Az erről szóló oklevelet, valamint az adományozásról
szóló Képviselőtestületi határozatot a kitüntetett személynek a döntést követő
képviselőtestületi ülésen kell átadni.
/2/ A díszpolgári oklevél Gáborján címerén kívül tartalmazza a kitüntetett nevét,
foglalkozását, az adományozás okát és keltét valamint a polgármester és a jegyző aláírását és
a Hivatal pecsétjének lenyomatát.
3.§.
/1/ A díszpolgári cím erkölcsi elismerés amely, Gáborján község tiszteletét és háláját fejezi ki,
s ez a kitüntetett személynek – a /2/ bekezdésben foglalt kivételével – nem biztosít előjogokat
és nem jár anyagi javadalmazással.
/2/ A kitüntetett személy:
a./ az adományozáskor egyszeri – a mindenkori minimálbér 50 %-ával egyező összegű
– juttatásban részesült
b./ meghívandó Gáborján község ünnepségeire, vagy egyéb kiemelkedő
rendezvényeire
c./ jogosult a címet aláírásánál és egyéb kitüntetései között feltüntetni
d./ végakarata szerint – Gáborjáni eltemettetése esetén – díszsírhelyre jogosult.

4.§.
A díszpolgári cím adományozására a polgármester, a jegyző és bármely települési képviselő
tehet javaslatot.
5.§.
Vissza kell vonni a díszpolgári címet attól, aki erre érdemtelenné vált.
6.§.
Díszpolgári címet csak évenként egyet lehet adományozni.
7.§.
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Gáborján, 2002. március 28.

Majosi Gyula
polgármester

Illést Tóth József
körjegyző

Záradék
E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai közösségek és azok tagállamai között társulás
létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény III. §.-ával összhangban az
Európai Közösségeknek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Gáborján, 2004. április 30.

Majosi Gyula
polgármester

Illés Tóth József
címzetes főjegyző

