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1762/2009.

E l ő t e r j e s z t é s

a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete
2009. májusi  ülésére

Tárgy: Díszpolgári cím adományozása

Tisztelt Képviselő- testület!

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete a
33/2007.(XI. 29.) rendelete megalkotásával „Csanytelek Község Díszpolgára” címet alapított abból a
célból, hogy a helyi közösség érdekében és szolgálatában érdemeket szerzett személyeket méltó
elismerésben részesíthesse, személyüket és tevékenységüket megfelelőképpen értékelje a jelen és az utókor
számára példaképként állítsa. A díszpolgári cím átadására a minden évben megrendezésre kerülő falunapok
alkalmával, az ünnepi testületi ülésen kerül sor.
Az Képviselő- testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 28. § (1) bekezdése bf)  pontja alapján a
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság joga javaslatot tenni a
díszpolgár személyére. A bizottság ezen jogkörével élve javasolja a Képviselő- testületnek

Honti Dezső,
Molnár Blankáa,

Károly Géza,
Szakál Mátyás,

Vörös Pál

részére 2009. évben a posztumusz díszpolgári cím odaítélését.

Tisztelt Képviselő- testület!

Javaslom az általam adott előterjesztés, továbbá a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság előterjesztése megvitatását és elfogadását.

Csanytelek, 2009. május 20.

Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester

mailto:csanytelek:@csanytelek.hu


......../2009.(V. …..) Ökz határozat

Tárgy: Díszpolgári cím adományozása

Határozati javaslat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete elfogadta a Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság díszpolgári címre (SZMSZ 28. § (1)
bekezdése bf) pontjában biztosított javaslattevő jogkörében eljárva) tett javaslatát és 2009. év
posztomusz díszpolgárának

választott és, számára Csanytelek posztomusz díszpolgára címet adományozza.

2) A Képviselő- testület a díszpolgári cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló 33/2007.(XI.
29.) Ökt rendelete 3. § (4) bekezdése értelmében a címmel járó díszoklevelet és emléktárgyat adományoz
a díszpolgár számára, melynek átadására 2009. július ….-én (szombaton) tartandó ünnepi
testületi ülésen kerül sor.

3) Felkéri a Képviselő- testület Kató Pálné jegyzőt, hogy a díszpolgári cím átadásával összefüggő
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Végrehajtás határideje:  azonnal és folyamatos
Felelős: Kató Pálné jegyző
Beszámolás határideje:  2009. augusztusi testületi ülés keretében

Határozatról értesítést kap:
- Díszpolgár hozzátartozói
- Képviselő- testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa jegyzői irodavezető
- Irattár



Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
 Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési

 Bizottsága Elnökétől

1745/2007.

E l ő t e r j e s z t é s

A Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. június 01. napján tartandó ülésére

Tárgy: Díszpolgári cím odaítélésére javaslat

Tisztelt Képviselő-testület!

A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 2007. május 29. napján
megtartott ülésén megtárgyalta tárgyi napirendet, az önkormányzat és szervei szervezeti és működési
szabályzata 28. § (1) bekezdése bf) pontjában biztosított javaslattevő jogával élve

Gyöngyi Imrét és
Kovács Veroniká

 javasolja a Képviselő- testületnek 2007. posztomusz díszpolgárának

Csanytelek, 2007. május 29.

Tisztelettel:

Pető Sándor
PEFTB Elnöke




