Hencida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2007. (XI. 22.) KTR számú rendelet
díszpolgári cím és „Hencidáért díj” adományozásáról

Hencida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a díszpolgári cím
adományozásáról az alábbiak szerint rendelkezik.
1. §
(1) Hencida Község Önkormányzata érdemeik elismeréseként díszpolgári címet adományozhat
azoknak az élő vagy holt magyar, vagy külföldi állampolgároknak, akik a következő feltételeknek
megfelelnek:
a) Hencida Község fejlesztéséért kiemelkedően dolgoztak vagy
b) Maradandó alkotásaikkal, tevékenységükkel emelték, vagy elősegítették a község lakosságának
társadalmi, gazdasági, művészeti, kulturális előrehaladását, vagy
c) Életművükkel egész népünk, más népek társadalmi, gazdasági és szellemi művelődését és az
emberiség egyetemes érdekeit szolgálják.
(2) Az adományozásról a díszpolgári címben részesítettnek a polgármester a díszpolgárrá
választásáról oklevelet ad át.
(3) Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(4) Az oklevélnek tartalmaznia kell:
- az adományozó megjelölését,
- az adományozott nevét,
- az adományozó határozat számát, keltét,
- az aláírásokat, a Hencida Község Önkormányzat bélyegzőjének lenyomatát.
2. §
Hencida Község Önkormányzata érdemeik elismeréseként Hencidáért díjat adományozhat azoknak
az élő magyar, vagy külföldi állampolgároknak, akik a következő feltételeknek megfelelnek:
a) A község társadalmi, gazdasági, egészségügyi és kulturális életének fejlesztése érdekében végzett
kiemelkedő tevékenység, vagy
b) A község lakosságának életkörülményeit, ellátását jelentősen javító, kiemelkedő munkavégzés,
vagy
c) A községet gazdagító művészeti, kulturális teljesítmény, vagy
d) A község hírnevét öregbítő kiemelkedő sporttevékenység, vagy
e) A község érdekében önzetlenül végzett kimagasló értékű munka.
(2) A díj átvétele alkalmával a kitüntetett adományozó oklevelet vesz át.

(3) Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(4) Az oklevélnek tartalmaznia kell:
- az adományozó megjelölését,
- az adományozott nevét,
- az adományozó határozat számát, keltét,
- az aláírásokat, a Hencida Község Önkormányzat bélyegzőjének lenyomatát.
3. §
(1) A díszpolgári cím és a Hencidáért díj erkölcsi elismerés, amely a község tiszteletét és háláját
fejezi ki, s ez a kitüntetett személynek - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - nem biztosít
előjogokat és nem jár anyagi javadalmazással.
(2) A kitüntetett személy
a) meghívandó a község ünnepségeire vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire,
b) jogosult a címet aláírásainál és egyéb kitüntetései között feltüntetni,
4. §
(1) A díszpolgári cím és Hencidáért díj adományozására bárki tehet javaslatot írásban.
(2) A díszpolgári cím és Hencidáért díj adományozásáról a képviselőtestület egyszerű többséggel
határozati formában dönt.
(3) A díszpolgári címben és Hencidáért díjban részesültek jegyzékét a rendelet függeléke
tartalmazza, melynek naprakész állapotban tartásáért a jegyző felelős.
5. §
Ez a rendelet kihírdetése napján lép hatályba.
Hencida, 2007. november 19.

Fónyad László
polgármester

dr. Gacsályi Csaba
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése 2007. november 22-én megtörtént, rendelkezései hatályba léptek.
dr. Gacsályi Csaba jegyző

