Pincehely Nagyközség Képviselő-testületének
9/2007.(XI.1.) Ör. rendelete
Díszpolgári cím és Pincehelyért emlékérem alapításáról
Pincehely Nagyközség Képviselő-testülete / továbbiakban: Önkormányzat / a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 1.§.(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
Az Önkormányzat oklevél formájában „ Pincehely Nagyközség Díszpolgára „ kitüntető címet,
és emlékérem formájában „ Pincehelyért „ díjat alapít.
A „ Pincehely Nagyközség Díszpolgára „ kitüntető cím
2.§.
(1) A „ Pincehely Nagyközség Díszpolgára „ kitüntető cím / továbbiakban: díszpolgári
cím / a tevékenységüket nemzetközi vagy országos szinten elismert, illetve regionális,
megyei vagy helyi szinten kiemelkedő színvonalon tevékenykedő, Pincehely
településhez kötődő személyeknek adományozható.
(2) A díszpolgári cím adományozására bármely pincehelyi választópolgár, bármely
pincehelyi székhelyű, törvényesen működő és az illetékes szerv által nyilvántartásba
vett társadalmi szervezet vagy alapítvány, valamint a képviselő-testület bármely tagja
vagy bizottsága javaslatot tehet.
(3) A javaslatot írásban, részletes indoklással ellátva az Önkormányzat polgármesteréhez
kell benyújtani.
(4) A javaslatot az Önkormányzat bizottságainak elnökeiből, az alpolgármesterből és a
polgármesterből álló ideiglenes bizottság véleményezi a benyújtástól számított 30
napon belül.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott bizottság javaslatát a polgármester a Képviselőtestület soron következő ülése elé terjeszti.
(6) A díszpolgári cím elhunyt személy részére is adományozható.
(7) A Képviselő-testület minősített többséggel dönt a díszpolgári cím adományozásról.
A Pincehelyért díj
3.§.
(1) A Pincehelyért díj a Pincehely település közösségi-, kulturális-, oktatási-, egészségügyi-, szociális-, sport-, gazdasági- vagy tudományos életében huzamosabb időn át
jelentős szerepet betöltő természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező társadalmi vagy gazdasági szervezetnek adományozható.
(2) A Pincehelyért díj odaítélésre bármely pincehelyi választópolgár, bármely pincehelyi
székhelyű alapítvány, társadalmi szervezet vagy gazdálkodó szerv, minden
önkormányzati képviselő / ideértve a polgármestert és az alpolgármestert is / vagy
bizottság javaslatot tehet.

(3) A javaslatot írásban, részletes indoklással ellátva az Önkormányzat polgármesteréhez
kell benyújtani.
(4) A javaslatot az Önkormányzat bizottságainak elnökeiből, az alpolgármesterből és a
polgármesterből álló ideiglenes bizottság véleményezi a benyújtástól számított 30
napon belül.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott bizottság javaslatát a polgármester legkésőbb a
Képviselő-testület soron következő ülése elé terjeszti.
(6) A Képviselő-testület a Pincehelyért díj adományozásáról minősített többséggel dönt.
Közös szabályok
4.§.
(1) A díszpolgári cím százezer, a Pincehelyért díj harmincezer forint egyösszegű juttatással jár. A kitüntető díjakkal járó juttatások költségeit minden évben a költségvetési
rendelet összeállításakor tervezni kell a költségvetési tartalékon belül.
(2) A kitüntető díjak ünnepélyes átadására illetve kihirdetésére ünnepélyes keretek között
kerül sor.
(3) A Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet a kitüntető díjban részesültekről.
(4) Az Önkormányzat folyamatosan karbantartható emléktáblát készíttet, mely a díjazottak nevét, és lehetőség szerint arcképét is tartalmazza. Az emléktáblát a Községháza
tanácstermében kell elhelyezni.
Átmeneti és záró rendelkezések
5.§.
A rendelet hatálybalépésének évében a Képviselő-testület a kitüntető díjak odaítélésének
rendjére vonatkozó határidőktől eltérhet.
6.§.
(1) E rendelet 2007. november 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzatnak a „
Pincehelyért” kitüntető díj alapításról szóló 9/1991.(X.2.) Ör. rendelete, valamint az
azt módosító 7/2003.(VII.8.) Ör. rendelet hatályát veszti.
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