Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017(XII.8.)
önkormányzati rendelete
a "Leányvár Díszpolgára" díj alapításáról és adományozásáról
Leányvár Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §[1]Leányvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a
község érdekében kiemelkedő tevékenységet végző, a község életében munkásságukkal,
életművükkel maradandó értéket nyújtó polgárok és csoportok megbecsülésére, munkájuk
elismerésre az alábbi legmagasabb elismerést, valamint elismerő kitüntetést alapítja:
a) „Leányvár Díszpolgára”,
b) „Leányvárért Elismerő Oklevél”.
2. §(1) A „Leányvár Díszpolgára” díj (továbbiakban: Díj) adományozható azoknak a
személyeknek, csoportoknak, akik tartósan kiemelkedő, áldozatos, példamutató értékű munkát
végeztek és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el az alábbi
tevékenységek valamelyikében:
a) a társadalmi tudományos, gazdasági életben, a településfejlesztésben, területen
kimagasló teljesítményt nyújtottak,
b) az oktató- nevelő tevékenységben kiemelkedtek,
c) a művészeti, a kulturális élet területén átlag felettit alkottak,
d) az egészségügyi és szociális célkitűzések megvalósításához nagymértékben
hozzájárultak,
e) az ifjúsági, a sport és testkultúra feladatainak végrehajtásában élenjártak,
f) a nemzetiségi és az egyházi élet területén a település egészére kiható értékeket őriztek
meg és teremtettek.
(2) A Díj átfogó életmű elismerésül is adható.
(3) A Díj egyéneknek és csoportoknak is adományozható.
2/A. §[2](1) A „Leányvárért Elismerő Oklevél” (a továbbiakban: Szakmai elismerő oklevél) az
oktatásban és nevelésben, a kultúrában és művészetben, az egészségügyben, a szociális
munkában, a gyermek- és családvédelemben, a sportban, a környezet- és természetvédelemben,
a katasztrófa- és rendvédelemben, valamint a közellátásában, a turizmusban, a
közszolgáltatásban és a közszolgálatban végzett kiemelkedő munkásságok és szakmai
érdemek elismerésére szolgál.
(2) A Szakmai elismerő oklevél egyénnek és csoportnak is adományozható.
(3) Évente maximum 3 fő részére adományozható Szakmai elismerő oklevél. Az (1)
bekezdésben alapított „Leányvárért Elismerő Oklevél” elismeréssel egy legalább 30 cm magas
kerámia váza tárgyjutalom adományozható névre szóló emléktáblával, valamint egy A/4-es
méretű díszoklevél, mely tartalmazza:
a) a település címerét,
b) a kitüntetett nevét,

c) a kitüntetés megnevezését,
d az adományozásról szóló képviselő-testületi határozat számát és keltét,
e) az adományozás indokait,
f) a polgármester és jegyző aláírását, valamint
g) Leányvár Község Önkormányzata bélyegzőjének lenyomatát.
(4) A Szakmai elismerő cím adományozására,
előterjesztésére a 3. § rendelkezései az irányadóak.

adományozás

kezdeményezésére,

(5) Szakmai elismerő oklevél átadására, és a kitüntetés odaítélésével kapcsolatos képviselőtestületi döntés meghozatalára a 4. § (1), (3)-(6), bekezdésében szereplő szabályok az
irányadóak.
3. §(1) A Díjat a községi Képviselő-testület adományozza.
(2) A Díj adományozását kezdeményezhetik:
a) a képviselő testület tagjai, bizottságai,
b) a Német Nemzetiségi Önkormányzat,
c) minden leányvári lakos,
d) a községben működő érdekképviseletek, civil szervezetek.
(3) A kitüntetési javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé.
4. §(1) A Díjat községi ünnepségen lehet átadni.
(2) A Díjat emlékplakett testesíti meg és oklevél tanúsítja adományozását.
(3) A Díjat a polgármester adja át.
(4) A Díj ismételten is adományozható.
(5) A Díj posztumusz is adományozható.
(6) Az adományozás tárgyában előterjesztett javaslatról a Képviselő-testület minősített
szavazattal dönt.
5. §(1) A „Leányvár Díszpolgára” díj erkölcsi elismerés, amely Leányvár tiszteletét és
megbecsülését fejezi ki, s ez a kitüntetett személynek – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével
nem biztosít előjogokat.
(2) A kitüntetett személy
a) meghívandó Leányvár Község Önkormányzata által rendezett hivatalos
ünnepségekre, vagy egyéb kiemelkedő rendezvényre,
b) esetenként a Képviselő-testület határozata szerint, Leányvárt képviselő delegáció
résztvevőjeként felkérhető.
(3) Az emlékplakett részletes leírását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
5/A. §[3](1) A „Leányvárért Elismerő Oklevél” mintáját a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A "Leányvárért Elismerő Oklevél" elismeréssel járó emléktábla mintáját 3. melléklet
tartalmazza.
6. §(1)[4] A díjazottak és a szakmai elismerésben részesítettek nevét a helyi újságban, illetve a
honlapon közzé kell tenni.
7. §(1)[5] Vissza kell a Díj viselésének és a Szakmai elismerő oklevél jogát attól vonni, aki arra
érdemtelenné vált.
(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen
eltiltott.
(3) A visszavonásra vonatkozó eljárást a javaslattevők kezdeményezhetik.
(4) A visszavonásról az adományozó dönt.
8. §(1) A kitüntetésről az önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet.
9. §(1) E rendelet 2017. december 8-án 17.00. órakor lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a „Díszpolgári cím” alapításáról és adományozásáról szóló 6/1995.(IV.27.)
számú önkormányzati rendelet.

Hanzelik Gábor
polgármester

Baumstark Tiborné
jegyző

1. melléklet
A „Leányvár Díszpolgára” díjjal járó emlékplakett leírása
A 90 mm átmérőjű bronz plakett Leányvár Község címerére épül. A falusi közösség jelképét
ábrázoló címer és díszszalagon a „Leányvár Díszpolgára” felirat látható.

2. melléklet [6]
A „Leányvárért Elismerő Oklevél”
A "Leányvárért Elismerő Oklevél" mintája:

3. melléklet [7]
A „Leányvárért Elismerő Oklevél” elismeréssel járó emléktábla

A "Leányvárért Elismerő Oklevél" elismeréssel járó emléktábla mintája:

