
Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2016. (XI.3.) önkormányzati rendelete 
a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről 

 

 

Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 

§ 1. pontjában kapott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

(1) Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) díszpolgári 

kitüntető címet adományozva ismerheti el azoknak az érdemeit, akik: 

a) a község fejlesztéséért kiemelkedően dolgoztak, politikai, társadalmi, gazdasági tudományos és 

művészeti, sport és egyéb téren maradandó alkotásaikkal emelték, vagy elősegítették a község 

fejlődését, a község lakosságának kulturális és gazdasági előrehaladását; 

b) kimagasló munkásságukkal közvetlenül hozzájárultak Söjtör község tekintélyének emeléséhez; 

c) Söjtör község vezetésében hosszú időn át áldozatkész és eredményes munkát fejtettek ki; 

d) Söjtör község múltjának feltárásáért és terjesztéséért kiemelkedően dolgoztak. 

 

(2) A díszpolgári címet a község lakossága nevében a képviselő-testület adományozza. 

 

(3) A díszpolgári cím adományozását a polgármester, a települési képviselők és a községben bejegyzett civil 

szervezetek képviselői kezdeményezhetik. 

 

2. § 

 

(1) A díszpolgári cím ünnepélyes keretek közötti adományozásáról a képviselő-testület dönt. 

 

(2) Az adományozásról a képviselő-testület határozatot hoz, melyet részletesen indokol. 

 

(3) Amennyiben a címet már elhunyt személynek adományozza a képviselő-testület, az adományozásról 

szóló iratokat a megadományozott örököseinek kell átadni. 

  

3. § 

 

(1) A díszpolgári cím adományozásáról szóló határozat melléklete tartalmazza a díszpolgár rövid életrajzát 

és arcképét. 

 

(2) A díszpolgár fényképét munkásságával összefüggő középületben, méltó helyen kell elhelyezni, erről az 

adományozó határozatban kell rendelkezni. 

 

4. § 

 

(1) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített oklevél jár, melyet a polgármester és a jegyző ír alá. 

 

(2) A díszpolgár kimagasló érdemeiért az (1) bekezdésben említett oklevélen kívül ajándéktárgyat, 

ajándékutalványt, egyéb jutalmat is kaphat. 

 

(3) A díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell: 

a) az adományozó megjelölését, 

b) az adományozott nevét, hivatali állását, 

c) az adományozó határozat számát, keltét 

d) az aláírásokat és az adományozó pecsétjét. 

 

(4) Az oklevél egy példányát az irattárban meg kell őrizni. 
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5. § 

 

(1) Söjtör község díszpolgára jogosult: 

a) a képviselő-testület rendezvényein és ünnepi ülésein részt venni; 

b) tájékozódni a község egészét átfogó fejlesztési programokról, ideértve a községrendezési terveket is; 

c) díjtalanul látogatni a község kulturális és sport létesítményeit, rendezvényeit. 

 

(2) A fenti jogok érvényesítéséért a polgármester a felelős. 

 

6. § 

 

(1) A díszpolgári címet a polgármester és a települési képviselők javaslatára a képviselő-testület 

megvonhatja attól, aki annak viselésére méltatlanná válik. 

 

(2) A díszpolgári cím megvonásának kezdeményezésére a 1. § (3) bekezdésben felsoroltak jogosultak. 

 

(3) A megvonás tényét a polgármester köteles az érdekeltekkel közölni. 

 

7. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

 

 

 

Könyves Gábor 

polgármester 

Dr. Rudas Tamara 

jegyző 

 

 


