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Hajdúbagos Község Díszpolgára cím alapításáról és adományozásáról 

 

Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 16. §. (1) 

bekezdése alapján, hogy méltó módon megörökítse, megkülönböztetetten elismerje azon 

személyek tevékenységét, akik hozzájárultak a település fejlődéséhez, jó hírnevének 

öregbítéséhez, az alábbi kitüntetést alapítja: 

 

 

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA 

 

kitüntető cím. 

 

1. §. 

 

 (1) HAJDÚBAGOS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím a község 

önkormányzatának legnagyobb elismeréseként a kimagasló életmű, tevékenység és 

alkotások megkülönböztetett eseteiben azoknak a magyar  vagy külföldi személyeknek 

adományozható, akik 

 

 a.)  a település gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében 

maradandót alkottak, vagy elősegítették a település fejlődését, lakosságának, kulturális 

és gazdasági előrehaladását; 

 

 b.) egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal, tevékenységükkel 

közvetve, vagy közvetlenül hozzájárultak a község fejlődéséhez, tekintélyének, jó 

hírnevének emeléséhez. 

 

 (2) A HAJDÚBAGOS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím posztumusz is 

adományozható. 

       

2. §.  

 

(1) HAJDÚBAGOS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet - az elismert, 

kimagasló érdem megjelölésével Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete minősített többségi döntéssel adományozza. 

 

 (2) A DÍSZPOLGÁR cím adományozásáról díszes kivitelű DÍSZPOLGÁR oklevelet 

ünnepélyes keretek között kell az adományozottnak átadni. 

 

 (3) A DÍSZPOLGÁR cím adományozásáról szóló önkormányzati határozat egy 

példányát, valamint a díszpolgár életrajzát és fényképét a Megyei Levéltárnak át kell 

adni. 

 

                                                                            3. § 

  

         (1)  a.) A DÍSZPOLGÁRI cím adományozására bárki javaslatot tehet. 

      

   b.) A javaslatot írásban kell benyújtani, vagy a képviselő-testületi ülésen szóban 

megtenni, a javasolt személy tevékenységének méltatásával Hajdúbagos Község 

polgármesterének. 

 



     c.)  A kitüntető cím átadására minden évben a falunapi rendezvény ünnepélyes 

képviselő-testületi ülésén kerül sor. 

 

4. §. 

 

          (1) HAJDÚBAGOS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA-it a település lakossága 

megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben részesíti. 

 

 (2) HAJDÚBAGOS KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA-it: 

 

a.) megilleti Hajdúbagos DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím  viselésének joga; 

 

  b.) a Képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal részt vehet; 

 

c.) a Képviselő-testület vagy a Polgármesteri Hivatal által rendezett  

ünnepségekre meg kell hívni; 

 

d.) külön Képviselő-testületi döntés alapján Hajdúbagos Községi 

Önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet jelölni; 

 

  e.) elhalálozásakor ingyen díszsírhely illeti meg; 

 

                                                                             5. §. 

 

A díszpolgári cím adományozásáról a jegyző díszes kivitelű névkönyvet vezet. 

 

6. §. 

 

(1) A kitüntetésről szóló javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. 

Az adományozásnál csak a megadott határidőig és írásban, indoklással benyújtott 

javaslatokat lehet figyelembe venni. 

 

(2) A díszpolgári cím megosztva is adományozható közös alkotás, együttesen elért 

eredmény esetén. 

 

 (3) A díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos költségeket a Polgármesteri 

Hivatal költségvetésében kell biztosítani. 

 

7. §. 

 

 E rendelet 2012. május 5. napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól kell 

alkalmazni. 

 

 

Szabó Lukács Imre sk.      Dr. Dászkál Tibor Ákos sk. 

polgármester                mb. jegyző 

 

P.H. 

 

A rendelet kihirdetve: 2012. május 05. 

 

 

Dr. Dászkál Tibor Ákos 

mb. jegyző 


