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4. napirendi pont 

Javaslat a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet 

megalkotásáról, rendeletalkotás 

Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §- alapján a 

képviselő-testület nem átruházható hatáskörébe tartozik többek között a helyi népszavazás 

elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása. 

Vámosszabadi településen a díszpolgári cím adományozását a képviselő-testület hagyományosan 

az október 23-i ünnepségen adja át a kitüntetettnek, illetve - posztumusz díj esetében - a díjazott 

hozzátartozójának. 

A képviselő-testület működését szabályozó szervezeti és működési szabályzat rendelkezései 

értelmében a képviselő-testület rendeletet alkot a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának 

rendjéről.  

A rendelet-tervezet követi a kialakult gyakorlatot, A díjazott személyére a képviselők, a 

polgármester és a testület bizottságai tehetnek javaslatot, de a lakosok is tehetnek ajánlásokat.   

 

Domjánné dr. Fehérvári Diána s.k. 

aljegyző 



 

TERVEZET 

Vámosszabadi Község Önkormányzat képviselő-testületének ..../2016. (X.21.) 

önkormányzati rendelete 

a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről 

Vámosszabadi Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva ezen rendelettel „díszpolgári” kitüntető címet alapít és a 

kitüntetésre vonatkozó helyi szabályokat az alábbiak szerint állapítja meg. 

1. A díszpolgári cím 

1. § A kitüntetés alapításának és adományozásának célja, hogy a település szolgálatában 

kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint 

személyüket és tevékenységüket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az 

utókor elé. 

2. § (1) Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „díszpolgári” kitüntető 

címet adományozva ismerheti el azoknak a magyar, vagy külföldi állampolgároknak az érdemeit, 

akik a település érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevékenységükkel, vagy egész 

életművükkel általános elismerést szereztek,  

a) akiknek tevékenysége politikai, társadalmi, gazdasági tudományos és művészeti, sport vagy 

egyéb téren hozzájárult a település fejlődéséhez, értékei megóvásához, elősegítették annak 

kulturális és gazdasági előrehaladását, helytörténeti értékeinek megóvását, 

b) a nemzetek békés együttélésének elvéből kiindulva hozzájárultak a külföldi kapcsolatok 

gyümölcsöző, kölcsönösen előnyös fejlesztéséhez. 

(2) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is 

adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult. 

(3) A település díszpolgára az adományozás napjától viselheti a kitüntető címet, valamint 

élvezheti azokat a külön jogokat, amelyek e rendelet 3. §-a szerint megilletik. 

3. § (1) A település díszpolgára  

a) tanácskozási joggal vehet részt a képviselőtestület ülésein, 

b) jogosult részt venni a Képviselő-testület rendezvényein és ünnepi ülésein, ahol, mint 

díszvendéget megkülönböztetett hely illeti meg, 

c) díjtalanul látogathat minden helyi önkormányzati közművelődési, művészeti és 

sportrendezvényt,  

d) elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját halottjának tekinti és 

ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.  

(2) A díszpolgári címmel díszoklevél és a település címerével díszített emlékplakett jár. 

2. A díszpolgári díszoklevél tartalma 

4. § (1) A díszoklevél tartalmazza: 

a) az adományozó megjelölését,  



b) a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét,  

c) az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,  

d) az adományozás keltét, valamint 

e) a képviselő-testület pecsétjét.  

(2) Az díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá. Az oklevél egy mintapéldányát az 

irattárban meg kell őrizni.  

3. A díszpolgári cím adományozásának rendje 

5. § (1) A díszpolgári cím adományozását a települési képviselők, a képviselőtestület bizottságai 

és a polgármester kezdeményezheti.  

(2) Díszpolgári cím adományozására ajánlásokat tehetnek a természetes személyek, jogi 

személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint a pártok.  

(3) Az ajánlásnak tartalmaznia kell: 

a) az ajánlott személy életútjának, tevékenységének ismertetését, 

b) az elismerés alapját képező alkotás, cselekmény leírását, bemutatását, 

c) az a) és b) pontokban foglaltak jelentőségének méltatását. 

(4) Az ajánlásokat a képviselő-testület megvitatja, és dönt arról, hogy a cím adományozására 

kezdeményezést nyújt be a képviselő-testület elé, vagy az ajánlást elveti. 

(5) A képviselő-testület a díszpolgári cím odaítéléséről minősített többséggel dönt.  

6. § (1) A díszpolgári címet ünnepélyes keretek között kell átadni az október 23-ról tartandó 

megemlékező ünnepségen. A kitüntetés átadására a polgármester jogosult. 

(2) Az adományozást az önkormányzat hivatalos lapjában, valamint honlapján közzé kell tenni. 

4. A díszpolgári cím visszavonása 

7. § (1) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra 

érdemtelenné válik. Az érdemtelenségét a képviselő-testület állapítja meg. 

(2) További mérlegelés nélkül érdemtelen az elismerésre az, akit a bíróság a közügyek 

gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.  

(3) A visszavonás módjára az adományozásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően 

alkalmazni. 

5. Záró rendelkezések 

8. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 
  

  

...................................................... ...................................................... 

Lizákné Vajda Lívia  

Polgármester 

Kató Mária 

Jegyző 

 

Záradék 

A rendelet kihirdetve: 

Vámosszabadi, 2016. október 21. 

 

 

                           Kató Mária 

                        jegyző 


