Kocs Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének
7/2010.(IX.22.) számú rendelete a Kocs Községi Díszpolgári Cím
alapításáról
Kocs Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A § (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alkotmány 44./A. § (1) bekezdése f/
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1)Kocs Község képviselő-testület „Kocs Község Díszpolgára” címet alapít.
(2) A képviselő-testület a község lakossága nevében „Kocs Község Díszpolgára” címmel
tünteti ki és ehhez járó jogokkal ruházza fel azokat a személyeket akik:
- tevékenységükkel, illetve adományaikkal a község anyagi, szellemi és erkölcsi értékeit
jelentősen gazdagították
- országosan, illetve nemzetközileg értékelt tevékenységük révén a község ragját
ismertséget növelhetik, kapcsolatainak körét bővítették, illetve bővíthetik.
(3) „Kocs Község Díszpolgára” cím magyar vagy külföldi állampolgárságú élő személynek
adható aki:
a) kocsi lakosként Kocs fejlődésben életében tevékenységében kiemelkedő szerepet
játszott, közmegbecsülést szerzett vagy
b) Kocsról elszármazva, ideköltözve ért el saját működési területén eredményt vagy
c) Kocs községgel kapcsolatba került kiemelkedően eredményes tevékenysége során
vagy
d) Kocs fejlődéséhez jelentős közcélú adománnyal, alapítvánnyal járult hozzá.
(4) „Kocs Község Díszpolgára” cím évente több ünnepélyes alkalomkor is adományozható.

2. §. (1)„Kocs Község Díszpolgára” címhez külön ere a célra készített diploma jár.
(2) Kocs Község Díszpolgára címnek tartalmaznia kell:
a) az adományozó megnevezését,
b) elismerésben részesített személy nevét
c) az adományozó jogcímét
d) az adományozás időpontját
e) polgármester aláírását és
f) az önkormányzat pecsét lenyomatát.
(3) „Kocs Község Díszpolgára” címet a polgármester adja át ünnepélyes keretek között vagy
községi ünnephez kapcsolódóan testületi ülésen a díszpolgárnak, vagy képviselőjének.

3. §. (1) E rendeletben szabályozott díszpolgári cím adományozására vonatkozó
kezdeményezést nyomtatványon a szociális és kulturális bizottság elnökének részére kell
eljuttatni. A formanyomtatványt az 1. számú melléklet tartalmazza. A szociális és kulturális
bizottság véleményezi a javaslatot, majd a Kocs Községi Önkormányzat képviselő-testülete
dönt a „Kocs Község Díszpolgára” cím adományozásáról.
(2) A Kocs Község Díszpolgára címre javaslatot terjeszthetnek elő:
a) a képviselő-testület tagja
b) kocsi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek
c) kocsi székhellyel bejegyzett:
ca) intézmények
cb) gazdasági társaságok
cc) egyesületek
d) egyházak vagy
e) Kocson működő civil szervezetek.
4. §. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ szerint a jegyző gondoskodik.

Kocs, 2010. szeptember 15.
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