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ELŐTERJESZTÉS
Díszpolgári Cím adományozásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A melléklet szerinti kérelmet nyújtotta be a Friends of Europe Nagycenk Egyesület elnöke,
dr. Tóth Melinda.
Javaslatot tett a Nagycenk Nagyközség Díszpolgára cím adományozására, és Simon Péter
Budapest, Soroksári u…. sz. alatti lakost javasolta e kitüntető címre. Kérelme összefoglalva
tartalmazta a javasolt személy tevékenységének ismertetését.
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tavalyi évben megalkotta a
21/2012.(IX.10.) önkormányzati rendeletét a díszpolgári cím alapításáról és
adományozásának rendjéről. A rendelet szerint a cím annak a magyar, vagy külföldi
állampolgárnak adományozható, aki nem nagycenki lakos, és valamely kiemelkedően jelentős
munkájával, támogatásával vagy egész életművével mind a községen belül, mind pedig
országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely
hozzájárult a község hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása
miatt egyébként köztiszteletben áll.
Javaslatot tehet e kitüntető címre önkormányzati képviselő-testületi tag, önkormányzat
bizottsága, illetve társadalmi szervezet.
A képviselő-testületnek előkészítő bizottságot kell kijelölnie, mely eseti bizottság, és feladata
a cím odaítélése előtti és az átadás előtti társadalmi egyeztetés. A bizottság tagja lehet bárki,
de főként különböző helyi társadalmi szervezetek, egyesületek képviselői alkotják a
bizottságot.
A javasolt személy munkássága, Nagycenkért végzett tevékenysége példamutató, ezért én is
javasolom e cím részére történő adományozását.
Az előkészítő bizottságba javasolom a helyben tevékenységet folytató nagycenki egyesületek,
alapítványok vezetőit.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előkészítő bizottság tagjának válassza meg dr. Tóth
Melindát, Törökné Cseh Tímeát, Németh Ferencet, Lukács Lajost, Ragats Imrét, Fekete
Szabolcsot, Horváth Lászlót és Keszei Istvánt.
A javaslat elfogadásához minősített többségű szavazás szükséges

HATÁROZATI JAVASLAT
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete előkészítő bizottságot jelöl ki
a Nagycenk Nagyközség Díszpolgára kitüntető cím adományozását megelőző eljárás
lefolytatására.
A kitüntetésre javasolt személy Simon Péter, Budapest, Soroksári u... sz. alatti lakos.
A képviselő-testület az előkészítő bizottságba felkéri dr. Tóth Melindát, Törökné Cseh
Tímeát, Németh Ferencet, Lukács Lajost, Ragats Imrét, Fekete Szabolcsot, Horváth
Lászlót és Keszei Istvánt, a helyi társadalmi szervezetek, alapítványok elnökeit.
A képviselő-testület felkéri a bizottságot, hogy a cím adományozása előtti és a cím
átadását megelőző eljárást folytassa le, álláspontját alakítsa ki.
Felelős: előkészítő bizottság
Határidő: 2013. november 30.
Nagycenk, 2013. október 24.
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