Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2012.(IV. 20.) önkormányzati rendelete
a „Vértesszőlős Díszpolgára” cím, valamint a „Vértesszőlősért Emlékplakett”
alapításáról és adományozásának rendjéről

Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény
24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Vértesszőlős Község Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó
elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen
értékelve példaként állíthassa a jelen és az utókor elé,
„Vértesszőlős Díszpolgára” címet, valamint
„Vértesszőlősért Emlékplakett” kitüntetést
alapít.
1. „Vértesszőlős Díszpolgára” cím
2. § (1) „Vértesszőlős Díszpolgára” cím adományozható annak, aki valamely
kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével olyan általános elismerést
szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, fejlesztéséért
kiemelkedően dolgozott, gazdasági, kulturális vagy tudományos téren maradandó
alkotásaival elősegítette a település fejlődését, elismerését, lakosságának kulturális és
gazdasági előrehaladását, továbbá példamutató emberi magatartása miatt
köztiszteletben áll.
(2) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített – a rendelet 1. melléklete szerinti díszoklevél és a község címerével ellátott arany pecsétgyűrű jár, legfeljebb a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege háromszorosának megfelelő értékben.
(3) Díszpolgári cím – ide értve a posztumusz adományozott címet is – évente legfeljebb
egy személy számára adható.
(4) A posztumusz díszpolgári címmel csak a külön erre a célra készített díszoklevél jár.
3. § (1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet,
valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat
megilletik.
(2) A község díszpolgára:
a) meghívást kap a képviselő-testület üléseire,
b) az Önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és a lehetőségek
szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,
c) díjtalanul látogathatja az önkormányzat rendezvényeit,

d) életét az önkormányzat megkülönböztetett figyelemmel kíséri,
e) halála esetén az önkormányzat a temetés szervezésében közreműködik, és a temetési
költségek összegét (kivéve a síremlék költségét) legfeljebb a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének az ötszöröséig átvállalja.

2. „Vértesszőlősért Emlékplakett”
4. § (1) Vértesszőlősért emlékplakett adományozható azoknak a személyeknek,
személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a
község fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely
ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a község értékeit
növelő, maradandó eredményeket értek el.
(2) A „Vértesszőlősért emlékplakett” fa lemezből készült „ csatos könyv”, mely kinyitva
a belső bal oldalon lézerrel égetve az adományozás évszámát, a kitüntetett személy vagy
szervezet megnevezését tartalmazza, és a belső jobb oldalán süllyesztve kör alakú
dombornyomású ón lemezen Vértesszőlős község címere található.
(3) Az emlékplakettel – a rendelet 2. melléklete szerinti - díszoklevél jár.
(4) Évente legfeljebb két „Vértesszőlősért emlékplakett” adományozható, ide értve a
posztumusz adományozott díjat is.

3. A „Vértesszőlős Díszpolgára” cím és a „Vértesszőlősért Emlékplakett”
adományozásának rendje
5. § (1) A díszpolgári címet és a Vértesszőlősért emlékplakettet (a továbbiakban:
elismerések) évente egyszer, jelentős községi rendezvényen kell átadni.
(2) Az elismerések odaítélését és az átadását megelőző eljárás lefolytatása a Kulturális
és Nemzetiségi Bizottság hatáskörébe tartozik.
(3) A Kulturális és Nemzetiségi Bizottság a javaslatát a közvéleményt is figyelembe
véve alakítja ki. A helyben szokásos módon felhívást tesz közzé a lakosság és a civil
szervezetek felé. Egyetértés hiányában rangsor szerinti alternatív javaslatot terjeszt a
képviselő-testület elé, minden év május 31-éig.
(4) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is
adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó
jogosult.
6. § (1) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről a Polgármesteri
Hivatal nyilvántartást vezet és gondoskodik a 2. § (2) bekezdésében foglalt
rendelkezések érvényesüléséről.
(2) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét az éves költségvetésében kell
biztosítani.

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Vértesszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
Vértesszőlős Díszpolgára cím, valamint a Vértesszőlősért Emlékplakett alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 10/2011. (IV.29.) rendelete.

Vértesszőlős, 2012. április 19.

Dr. Nagy Sándor
polgármester

Dr. Lázár Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet 2012. április 20-án kifüggesztésre került a polgármesteri hivatal
hirdetőtábláján.
Vértesszőlős, 2012. április 20.
Dr. Lázár Gabriella
jegyző

