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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

12/2009. (X. 30.) Ökt rendelete

a „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjér l

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló  módosított 1990. évi LXV.
törvény  1.  §-a  (6)  bekezdése  a)  pontjában  foglalt  jogkörében  eljárva,  és  a  16.  §-a  (1)  bekezdésében  kapott
felhatalmazás alapján díszpolgári cím alapításáról és adományozása rendjér l  az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete abból a célból, hogy a helyi közösség érdekében és
szolgálatában érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, személyüket és tevékenységüket
megfelel képpen értékelje, a jelen és az utókor számára példaképként állításra „Csanytelek Község Díszpolgára”
címet alapít.

A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya:
a) területi hatálya:  Csanytelek község kül- és belterületét magában foglaló közigazgatási területére,
b) személyi hatálya: a településen él  magánszemélyekre
terjed ki.

II. FEJEZET

A díszpolgári cím adományozás feltétele, módja

3. §

(1) „Csanytelek Község Díszpolgára” cím annak a személynek adományozható, aki Csanytelek községért kimagasló
teljesítmény  tevékenységével, alkotásával, vagy egész életm vével általános elismerést szerzett, mellyel
hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartásával köztiszteletben
áll.

(2) Az elismerésre érdemes személy, illetve személyek elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható.
Ebben az esetben az elismer  cím átvételére az adományozott legközelebbi hozzátartozója jogosult.

(3) A „Csanytelek Község Díszpolgára” címet a Képvisel -testület évente egy alkalommal adományozza, amely
ugyanazon jogosított számára csak egy ízben adományozható. Amennyiben az adott évben a cím odaítélésére
bármely okból nem kerül sor, úgy a cím a következ  évben  (összevontan) kiadható.

(4) A  „Csanytelek  Község  Díszpolgára”  címmel  az  adományozó  a  kitüntetett  személy,  ill.  személyek  számára  a
díszpolgári címmel járó díszoklevelet és ajándéktárgyat adományoz e rendelet 5. §-a (9) bekezdése
figyelembevételével.

A díszpolgárt megillet  jogok

4. §

(1) „Csanytelek Község Díszpolgára” a díszpolgári cím adományozása id pontjától személyéhez köt  jogként
viselheti a kitüntet  címet, valamint élvezi azokat e rendelet 4. §-a (2) bekezdésében foglalt kiváltságokat,
amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.

(2) Csanytelek Község díszpolgárát:
a) az önkormányzat képvisel - testülete által összehívott, helyben tartott rendezvényekre, ünnepségekre

meghívott és a vendégek számára fenntartott hely illeti meg,



3

b) elhalálozása esetén –a díszpolgár közeli hozzátartozója beleegyezésével- az Önkormányzat ingyenes
díszsírhelyet biztosít számára a település temet jében – térítésmentesen, 20 évig akként, hogy a kegyelet
lerovása ezen költsége anyagi fedezete az önkormányzat adott éves költségvetéséb l (a Polgármesteri
Hivatal fejezetén belül) biztosítja.

(3) A díszpolgári címet elnyert és annak viselésére jogosított díszpolgárnak joga van indokolás nélkül a díszpolgári
címr l való lemondásra, mely szándékát a település polgármesteréhez írásban jelentheti be a lemondás konkrét
id pontja megjelölésével.

(4) A díszpolgári címr l való lemondás következménye, hogy a címet visel  díszpolgár elveszíti e rendelet 4. §-a (2)
bekezdésében rögzített, szerzett jogok gyakorlását, viszont a számára adományozott díszoklevél és ajándéktárgy
megtartására jogosított marad, t le az vissza nem követelhet .

Eljárási szabályok

5. §

(1) A „Csanytelek Község Díszpolgára” személyére javaslatot tehet:
a)  a Képvisel -testület tagja, szervei,
b)  a Képvisel -testület mellett m köd  bizottságok küls s-tagjai,
c)  településen m köd  társadalmi, civil szervezet vezet i,
e)  a településen él  magánszemélyek,
f) az önkormányzat területén m köd  tagintézmények vezet i, intézményvezet i.

(2) A javaslatokat az önkormányzat Polgármesteréhez írásban kell eljuttatni, minden év április 30-ig, aki köteles azt a
Képvisel -testület mellett m köd  Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság
soron következ  ülése elé véleményezésre beterjeszteni.

(3) „Csanytelek Község Díszpolgára” címre vonatkozóan részletesen indokolt, az adományozásra javasolt
személy(ek) életútját és szakmai munkásságát bemutató  indítvány kerülhet a Polgármester és általa a Pénzügyi
Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság elé.

(4) A Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság készíti el  a beérkezett
javaslatokat és a kialakult véleményekkel együtt terjeszti - a Polgármester által - döntéshozatalra a Képvisel -
testület következ  ülésére döntéshozatalra.

(5) „Csanytelek Község Díszpolgára” cím adományozása a Képvisel -testület min sített többség  döntésével
(határozat formájában) történik.

(6) A határozatnak tartalmaznia kell: a díszpolgári címet elnyert
a) személyazonosító adatait,
b) foglalkozását, tevékenységét,
c) érdemei ismertetését,
d) a cím adományozása id pontját.

(7) „Csanytelek Község díszpolgára” címmel járó oklevél és ajándéktárgy átadására a települési Falunapok
alkalmából összehívott ünnepi testületi ülésen kerül sor, melynek id pontjáról Csanytelek Község
Önkormányzata Képvisel -testülete az éves munkaterve elfogadásakor dönt.

(8) A település polgármestere a „Csanytelek Község Díszpolgára” cím viselésére jogosítottak személyazonosító
adatai nyilvántartásba vételér l, naprakész vezetésér l, és annak a Falu Krónikájában való megjelenítésér l
(amennyiben az érintett a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul) az alábbi adattartalommal gondoskodik:

a) a cím adományozás sorszáma,
b) a címet visel  adományozott neve, lakcíme,
c) a címet visel  adományozott foglalkozása, tevékenysége,
d) a cím adományozás id pontja,
e) a cím adományozást kimondó határozat kelte, száma,
f) a címr l való megfosztás ténye, a cím viselése jogának megsz nése id pontja.

(9) „Csanytelek Község Díszpolgára” cím adományozásának és viseléséhez kapcsolódó költségek anyagi fedezete
biztosításáról az önkormányzat adott évi költségvetésében (a Polgármesteri Hivatal fejezetén belül)
gondoskodik, évente legfeljebb 50.000,- Ft erejéig.

Díszpolgári cím visszavonása

6. §

(1)  A Képvisel -testület a „Csanytelek Község Díszpolgári” címet megvonhatja attól a díszpolgári címet visel l,
adományozottól, aki annak viselésére érdemtelenné, méltatlanná vált.

(2)  Érdemtelen az elismerésre ill. a díszpolgári cím viselésére az, akit az illetékes bíróság joger s ítéletében a
közügyek gyakorlásától eltiltott. Ebben az esetben a címet visel l az elismerést vissza kell vonni. A díszpolgári
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cím visszavonására a címet adományozó jogosult, a Polgármester általi beterjesztéssel, az érdemtelenné válásról
való tudomására jutást követ  soros testületi ülésen, ahol a döntéshozatal (határozattal) min sített többséggel
történik.

(3) A cím visszavonására e rendelet 5. §-a (6) bekezdésében foglaltakat kell értelemszer en alkalmazni azzal, hogy
az  5.  §-a  (8)  bekezdése  szerint  vezetett  nyilvántartás  és  a  Falu  Krónikájában  a  címt l  való  megfosztást  kell
feltüntetni. A címmel adományozott ajándéktárgya az adományozottól a cím megvonásától függetlenül nem
követelhet  vissza.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §

(1) E rendelet 2009. november 1-jén  lép  hatályba,  egyidej leg  a  díszpolgári  cím  alapításáról  és adományozása
rendjér l szóló 33/2007.(XI. 29.) Ökt rendeletét a Képvisel - testület hatályon kívül helyezi.

(1) A rendelet a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattar.hu oldalon
érhet  el.

              Forgó Henrik            Kató Pálné
polgármester jegyz

Záradék:
A rendelet kihirdetése id pontja:  2009. október 30.

           Kató Pálné
jegyz

http://www.csanytelek.hu/
http://www.kozadattar.hu/
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