Bánd Község Önkormányzata képviselő-testületének
4/2008. (V.5.) rendelete
a díszpolgári és a tiszteletbeli polgár kitüntető cím adományozásáról, és a
„Bándért” kitüntetés adományozásáról
Bánd Községi Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Tv. 1.§. (6) bekezdés a.) pontjában rögzített felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotta:
1.§
(1) A képviselő-testület „Bánd község díszpolgára” (a továbbiakban: díszpolgár)
kitüntető cím adományozásával ismerheti el:
a.) azok érdemeit akik a község szellemi és anyagi gyarapodásáért
példaértékűen dolgoztak, aminek eredményeként a közélet, a sport, a
gazdaság, a tudományok, a kultúra, vagy a művészetek, illetve az oktatás
vagy a gyógyítás területein maradandó alkotó munkájukkal elősegítették a
község fejlődését, polgárainak boldogulását,
b.) azoknak a községben született vagy itt élő és alkotó kiemelkedő
humánumú, közmegbecsülést szerzett polgároknak, akik kimagasló
eredményességű munkásságukkal járultak hozzá a község fejlődéséhez,
c.) azok érdemeit, akik a község országos elismertségének, nemzetközi
kapcsolatok fejlesztése vagy az ilyen kapcsolatok kifejtett kiemelkedő
tevékenységükkel hozzájárultak a település hírnevének, tekintélyének
növeléséhez.
(2) A képviselőtestület „Bánd” Község Tiszteletbeli Polgára” (továbbiakban:
tiszteletbeli polgár) kitüntetés címet adományozhat olyan nem bándi lakóhelyű
személyiségeknek akik jelentős mértékben hozzájárultak a község jó hírének
terjesztéséhez, rangjának, vonzerejének emeléséhez, a község érdekeinek
előmozdításához.
(3) A „Bándért” kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, illetve
közösségeknek akik folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal
az egészségügy, a szociális ellátás- különös tekintettel az idősek ellátására
illetve a gyermekek helyzetének javítására -, a sport, az ifjúság, a kultúra, a
művészet, az oktatás, a település fejlesztése, a műemlék vagy környezetvédelem,

a közigazgatás és egyéb területen végzett tevékenységükkel kiemelkedő
érdemeket szereztek a település fejlődésében, működésében.
(4) Az (1), (2), (3) bekezdésben meghatározott elismerések posztumusz
kitüntetésként is adományozhatók. 1
(5) A kitüntetett személyt külön e célra készített díszoklevél és emlékplakett
illeti meg. A díszoklevél és emlékplakett küllemét és feliratozását a rendelet 1.
számú melléklete tartalmazza.
2.§
(1) A kitüntetett személyekre a település valamennyi polgára a Kisebbségi
Önkormányzat és a községben működő civil szervezetek tehetnek javaslatot. A
javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy nevét, lakcímét és a javaslat
indoklását.
(2) A kitüntetések odaítéléséről a képviselő-testület határozattal dönt.
3.§
(1) Tiszteletbeli Polgár címmel évente legfeljebb egy személy és egy
posztumusz személy tüntethető ki. A kitüntetettet oklevél és emlékplakett illeti
meg. 2
(2) A kitüntetéseket a polgármester ünnepségek alkalmával vagy falunapon adja
át a kitüntetetteknek.
(3) A címek átadásához szükséges az érdekelt előzetes hozzájárulása.
4.§
A kitüntetések adományozását erre a célra rendszeresített díszes kivitelű
emlékkönyvben kell nyilvántartani. Az emlékkönyvbe bevezetett adományozást
kézjegyével ellátja a polgármester, az adományozott és a jegyző.
5.§
(1) A képviselő-testület megvonhatja a díszpolgári címet illetve tiszteletbeli
címet attól aki arra méltatlanná vált. Érdemtelen különösen az, akit a bíróság a
közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.

(2) A megvonásra vonatkozó határozatot az emlékkönyvbe is be kell vezeti, azt
az érdekelttel közölni kell.
6.§
Ez a rendelet 2008. május 5-én lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Bánd, 2008. május 5.
Schindler László
polgármester

Láng Zsanett
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2008. május 5-én.

Láng Zsanett
Körjegyző
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