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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

…/…. (… . … .) önkormányzati  rendelet-tervezete 
 

 „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjéről 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az 
Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. E rendelet célja 

 
1. § 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete abból a célból, hogy a helyi közösség érdekében és 
szolgálatában érdemeket szerzett személyeket kitüntetés formájában elismerésben részesíthesse, a jelen és az utókor számára 
példaképet állítson, személyüket és tevékenységüket megfelelőképpen értékelje, e rendeletével „Csanytelek Község 
Díszpolgára” címet alapít és meghatározza a kitüntetés adományozásának szabályait. 
 

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 
 

2. A díszpolgári cím adományozás feltétele, módja 
 

2. § 
 
(1) „Csanytelek Község Díszpolgára” cím annak a személynek adományozható, aki Csanytelek községért 

kimagasló teljesítményű tevékenységével, alkotásával, vagy egész életművével általános elismerést 
szerzett, mellyel hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi 
magatartásával köztiszteletben áll.  

(2) Az elismerésre érdemes személy részére elhalálozása után a díszpolgári cím posztumusz kitüntetésként 
adományozható. Ebben az esetben az elismerő címmel járó díszoklevél és ajándéktárgy átvételére a 
díszpolgári címmel kitüntetett legközelebbi hozzátartozója jogosult.  

(3) A „Csanytelek Község Díszpolgára” cím az arra érdemesnek ítélt személy számára egy ízben 
adományozható. Amennyiben az adott évben a cím odaítélésére bármely okból nem kerül sor, úgy a 
cím a következő évben (összevontan is) kiadható. 

(4) A Képviselő-testület a „Csanytelek Község Díszpolgára” címmel kitüntetett személy számára 
díszpolgári címmel járó díszoklevelet és ajándéktárgyat adományoz a 4. § (7) bekezdés 
figyelembevételével. 

3. A díszpolgárt megillető jogok 
 

3. § 
 

(1) „Csanytelek Község Díszpolgára” a díszpolgári cím adományozása időpontjától személyéhez kötődő 
jogként viselheti a kitüntető címet, valamint gyakorolja a (2) bekezdésben foglalt díszpolgárokat 
megillető jogokat.   

(2) „Csanytelek Község Díszpolgárát” megilleti: 
a) a Képviselő-testület, vagy nevében eljárva a település polgármestere által összehívott, helyben 

tartott rendezvényekre, ünnepségekre meghívott vendégek számára fenntartott helyek közüli 
díszhely, 

b) elhalálozásakor (a díszpolgár közeli hozzátartozója ez-irányú igénye esetén) a település 
temetőjében 20 évig térítésmentesen ingyenes díszsírhely akként, hogy a kegyeleti költség anyagi 
fedezetét az önkormányzat adott éves költségvetéséből biztosítja. 
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(3) A „Csanytelek Község Díszpolgára” címet elnyert és annak viselésére jogosított díszpolgárnak joga 
van indokolás nélkül a díszpolgári címről való lemondásra, mely szándékát a település 
polgármesteréhez írásban jelentheti be a lemondás konkrét időpontja megjelölésével. 

(4) A „Csanytelek Község Díszpolgára” címről való lemondás, vagy a cím viselésétől való megfosztás 
következménye, hogy a címet viselő díszpolgár elveszíti a (2) bekezdésben rögzített, szerzett jogok 
gyakorlását, viszont a számára adományozott díszoklevél és ajándéktárgy megtartására jogosított 
marad, tőle az vissza nem követelhető. 

4. Eljárási szabályok 
 

4. § 
 

(1) „Csanytelek Község Díszpolgára” személyére javaslatot tehetnek: 
a) a Képviselő-testület tagjai, 
b) a Képviselő-testület bizottságainak  külsős-tagjai, 
c) településen működő civil szervezetek vezetői, 
d) a településen élő magánszemélyek, 
e) az önkormányzat területén működő intézmények vezetői. 

(2) A „Csanytelek Község Díszpolgára” személyére olyan javaslatokat lehet az önkormányzat 
polgármesteréhez írásban  minden év április 30. napjáig eljuttatni, amely tartalmazza a díszpolgári címre 
javasolt személy életútjának, szakmai munkásságának bemutatását. A polgármester a határidőre és ezen 
bekezdésben írt elvárásnak megfelelő javaslatot a Képviselő-testület Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága soron következő ülése elé véleményezésre 
benyújtja, mely javaslatot e Bizottság véleményével terjeszt  a Képviselő-testület elé döntéshozatalra.   

(3) A Képviselő-testület a „Csanytelek Község Díszpolgára” cím kiadására vonatkozó döntését évente egy 
alkalommal, május hónapban, a Képviselő-testület minősített többségű szavazatával hozott 
határozatában rögzíti. 

(4) A határozatnak tartalmaznia kell a „Csanytelek Község Díszpolgára” címet elnyert személy 
a) személyazonosító adatait, 
b) foglalkozása, tevékenysége megnevezését, 
c) érdemei ismertetését, 
d) a címmel járó ajándéktárgy megnevezését és 
e) számára a  cím átadása időpontját. 

(5) „Csanytelek Község Díszpolgára” címmel járó díszoklevél és ajándéktárgy átadására a településen 
tartott Falunapok alkalmából összehívott ünnepi testületi ülésen kerül sor, melynek időpontjáról a 
Képviselő-testület az éves munkaterve elfogadásakor dönt. 

(6) A település polgármestere a „Csanytelek Község Díszpolgára” cím viselésére jogosítottak adatairól 
naprakész nyilvántartást vezettet,  (amennyiben az érintett a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul), 
amely az alábbi adatokat tartalmazza: 
a) a díszpolgári címet viselő  nevét, lakcímét, 
b) a díszpolgári címet viselő foglalkozása, tevékenysége megnevezését, 
c) a díszpolgári cím adományozásának időpontját, 
d) a díszpolgári cím adományozását kimondó határozat keltét, számát, 
e) a díszpolgári címmel járó ajándéktárgy megnevezését és 
f) a díszpolgári címtől való megfosztás tényének, a címről való lemondásnak, a cím viselése jogának 

megszűnése időpontját, továbbá 
g) a díszpolgári cím adományozása sorszámát. 

(7) „Csanytelek Község Díszpolgára” cím adományozása és viselése költségei anyagi kihatása nem 
haladhatja meg az évi 50.000.- Ft összeget, melynek pénzügyi fedezetét az önkormányzat adott évi 
költségvetésében kell biztosítani.     

 
5. Díszpolgári cím visszavonása   

 
5. § 

 
(1)  A Képviselő-testület a „Csanytelek Község Díszpolgári” címet megvonhatja attól a díszpolgári címet 

viselőtől, aki annak viselésére érdemtelenné, méltatlanná vált. 
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(2)  Érdemtelen a „Csanytelek Község Díszpolgára” cím viselésére az a címmel kitüntetett személy, akit 
az illetékes bíróság (törvényszék) jogerős ítéletében a közügyek gyakorlásától eltiltott. Ebben az 
esetben a díszpolgári címet viselőtől a díszpolgári cím viselése jogát vissza kell vonni. A díszpolgári 
cím visszavonására a település polgármestere általi beterjesztéssel a díszpolgári címet adományozó 
Képviselő-testület jogosult, az érdemtelenné válásról való tudomására jutást követő soros testületi 
ülésen, ahol a döntéshozatal minősített többségű szavazattal történik, a 3. § (4) bekezdésében 
rögzítettek alkalmazásával. 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
6. Hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezések 

 
6. § 

 
(1) E rendelet 2013. január 1. napján lép  hatályba.   
(2) Hatályát veszti „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló 20/2011. (X. 

14.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
 
  Forgó Henrik      Kató Pálné 
  Polgármester        jegyző 

 
 
 

Záradék: 
 
 
Az önkormányzati rendelet kihirdetése: ……………………….. 
 
 
 
 
         Kató Pálné 
           jegyző 
 
 
 
                   
 


