Lébény Önkormányzat 13/2007. (VI.22.) rendelete
a „Lébény Nagyközség Díszpolgára”
kitüntető cím alapításáról és adományozásáról

Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről
szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a „Lébény
Nagyközség Díszpolgára” kitüntető cím alapítására, adományozására rendeletet alkot.
1. §
(1) E rendelet célja, hogy az önkormányzat méltó módon elismerje és a nagyközség megbecsülését
kifejezze mindazok iránt, akik Lébényből elszármaztak ugyan, de tevékenységükkel (közéleti,
művészeti, gazdasági, hitéleti, tudományos, stb.) öregbítik településünk hírnevét.
(2) Elismerhetők ezzel a címmel olyanok is, akik nem lébényi származásúak, nem lébényi lakosok,
de Lébény fejlesztésében kiemelkedően munkálkodtak, a nagyközséghez is kötődő közéleti,
tudományos, művészeti tevékenységük során maradandót alkottak, tevékenységükkel Lébény
gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek javítását szolgálják,
kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek vagy tevékenységük Lébény hazai és nemzetközi
hírnevét öregbítették.

Díszpolgári cím adományozása, a kitüntetéssel járó jogok
2. §
(1) A „Lébény Nagyközség Díszpolgára” cím a nagyközség elismerését és megbecsülését kifejező,
az önkormányzat által alapított kitüntetés, amely olyan magyar vagy külföldi állampolgárnak
adományozható, aki megfelel az 1.§-ban foglalt feltételeknek.
(2) Díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.
(3) A „Lébény Nagyközség Díszpolgára” cím az önkormányzat és a nagyközség lakosságának
tiszteletét és megbecsülését fejezi ki, hordozza, ezért az adományozott
a) díszpolgárrá választásáról oklevelet, a nagyközség címerével ellátott ajándéktárgyat
kap,
b) belátása szerint használhatja a „Lébény Nagyközség Díszpolgára” címet,
c) a Képviselő-testület határozata alapján a települési delegációba meghívható,
d) (kérése esetén) minden kiadványból, mely Lébényről szól, tiszteletpéldányt kap,
e) elhalálozása esetén hozzátartozói beleegyezésével az önkormányzat méltó módon
gondoskodik a végtisztesség megadásáról

3. §
(1) A díszpolgári cím adományozására a polgármester tesz javaslatot a Képviselő-testületnek. A
Képviselő-testület az adományozásról minősített többséggel határoz.
(2) A díszpolgári oklevelet a polgármester ünnepélyes keretek között adja át. A Képviselő-testületi
határozatban az adományozás alapjául szolgáló érdemeket méltatni kell.
(3) A díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell:
a)
b)
c)
d)

Az adományozott nevét, külföldi kitüntetett esetében az állampolgárságát,
Az adományozás indokait,
Az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét,
A polgármester aláírását és a nagyközség pecsétjének lenyomatát.

4. §
(1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Lébény, 2007. június 21.

Kovács Gábor
polgármester

Dr. Orbán Géza
jegyző

Kihirdetve:
Lébény, 2007. június 22.
Dr. Orbán Géza
jegyző

