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Nyirád Község Önkormányzatának Képvisel ı-testülete 
13/2008. (IX. 12.) rendelete 

NYIRÁD KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA 
cím alapításáról és adományozásáról 

 
 
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, figyelemmel a Magyar Köztársaság kitüntetéseirıl szóló 1991. évi XXI. 
törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakra, Nyirád Község Díszpolgára cím 
alapításáról és adományozása rendjérıl az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Nyirád Község Díszpolgára cím 
 

1. § 
 
Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a község fejlıdése, Nyirád 
község lakosságának szebb és jobb életének megteremtése érdekében végzett, a 
helyi közösség szolgálatában kiemelkedı munka elismerésére, a község hírneve 
öregbítésének érdekében kifejtett tevékenységért Nyirád Község Díszpolgára Címet 
(a továbbiakban: Díszpolgári Cím) alapít. 
 

2. § 
 
A Díszpolgári Cím adományozásának kiemelten figyelembe veendı szempontjai: 
 
(1) A helyi közösség szolgálatában kiemelkedı érdemeket szereztek, személyüket és 
cselekedeteiket megfelelıképpen értékelve példaként állíthatók a jelen és az utókor 
elé. 
(2) Nyirád község fejlıdéséért kiemelkedıen tevékenykedtek, társadalmi, gazdasági, 
tudományos, mővészeti, sport és egyéb területen maradandó alkotásaikkal 
különösképpen hozzájárultak a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá 
példamutató emberi magatartásuk miatt egyébként köztiszteletben állnak. 
(3) Kimagasló munkásságukkal hozzájárultak Nyirád fejlıdéséhez, tekintélyének 
növeléséhez. 
(4) Nyirád község vezetésében hosszú idın át végeztek áldozatkész és eredményes 
munkát. 
(5) Nyirád község múltjának feltárásáért és terjesztéséért kiemelkedıen 
munkálkodtak. 
(6) Életmővükkel hazánk és más népek társadalmi, gazdasági, szellemi 
mővelıdését, a nemzetközi békét, a kultúrát, az emberiség egyetemes érdekeit 
tiszteletre méltóan szolgálták. 
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Nyirád Község Díszpolgára Cím adományozása 
 

3. § 
 
(1) Díszpolgári cím adományozását kezdeményezheti bármely nyirádi kötıdéssel 
bíró személy, társadalmi, egyházi szervezet, valamint egyesület. A kezdeményezést 
a község polgármesteréhez kell benyújtani. 
(2) A Cím adományozására a Szociális és Egészségügyi Bizottság tesz javaslatot, az 
(1) bekezdésben felsoroltak ajánlásainak figyelembevételével. 
(3) A Díszpolgári Címre jelölttıl a díszpolgári cím elfogadásáról szóló nyilatkozatát be 
kell kérni. 
(4) A Díszpolgári Címet Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
adományozza a címmel járó oklevéllel és plakettel együtt. Az adományozási 
határozat indokolása tartalmazza az adományozás alapjául szolgáló érdemek 
méltatását. 
(5) A Díszpolgári Címmel anyagi elismerés jár, melynek nettó összege a mindenkori 
minimálbér bruttó összegének háromszorosa. Az elismerés összegét az éves 
költségvetésben kell biztosítani. 
(6) A kitüntetés odaítélésérıl szóló határozatot a helyben szokásos módon ki kell 
hirdetni. 
(7) A Díszpolgári oklevelet ünnepi keretek között, az évente megrendezésre kerülı 
falunapon adja át a polgármester. 
(8) Az oklevél átadása szükség szerint más, Nyirád község életében kiemelkedı 
ünnepség keretében is történhet, errıl a képviselı-testület dönt. 
 

4. § 
 
(1) A Díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell: 

a) az adományozó megnevezését, 
b) a kitüntetett nevét, 
c) az adományozó testületi határozat számát és keltét, 
d) az aláírásokat és Nyirád község díszpecsétjét. 

(2) Az oklevelet a polgármester és a jegyzı írja alá. 
(3) A kitőntetéssel járó plakett bronzból készül, 8 cm átmérıjő, kör alakú. Elsı 
oldalán a község bevésett címere, a hátoldalán Nyirád Község Díszpolgára szöveg 
van bevésve. Az emlékérmet díszdobozban kell elhelyezni. 
(4) A kitőntetéssel járó kitőzı átmérıje 3 cm, közepén Nyirád község címere, körben 
Nyirád Község Díszpolgára felirat szerepel. 
 

5. § 
 
(1) A Díszpolgári Cím adományozását díszes kivitelő „Nyirád község díszpolgárainak 
névkönyve” címő albumban kell nyilvántartani. 
(2) A névkönyvet a Községi Könyvtár ırzi. 
(3) Az adományozásról készült jegyzıkönyvi kivonatot, a díszpolgár életrajzát és 
fényképét a könyvtár részére át kell adni. 
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A Díszpolgári Cím birtokosát megillet ı jogosultságok 
 

6. § 
 
Nyirád Község Díszpolgára Nyirád község megbecsülését élvezi. Ennek jeléül: 

a) kapja az oklevelet, a plakettet és kitőzıt, valamint az anyagi elismerést; 
b) nevét és önzetlen tevékenységét a névkönyv megırzi; 
c) az Önkormányzat által rendezett eseményekre megkülönböztetett 
figyelemmel meghívót kap; 
d) a képviselı-testület külön határozata alapján meghívható Nyirádot 
képviselı önkormányzati delegációkba. 

 
 

A Díszpolgári Cím visszavonása 
 

7. § 
 
(1) Attól a személytıl, aki a Díszpolgári Címre méltatlanná válik, a díszpolgári cím 
visszavonható. 
(2) A Díszpolgári Cím visszavonására a Cím adományozására vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 

 
Záró rendelkezések 

 
8. § 

 
(1) Jelen rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésérıl – a helyben szokásos módon – a jegyzı gondoskodik. 
 
Nyirád, 2008. szeptember 11. 
 
 
 

Sarkadi-Nagy András 
polgármester 

Könnyid Erika 
jegyzı 

 
 
Záradék: 

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem 
tartalmaz. 

Kihirdetve: 2008. szeptember 12. 

 
 
 Könnyid Erika 

jegyzı 
 


