
Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete 

a díszpolgári cím és alapításáról és adományozásának rendjéről 

  

Kishartyán Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állami kitüntetésekről szóló 2011. 

évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1.§ 

 

(1) Kishartyán Község Önkormányzata egyes személyek kiemelkedő tevékenységének, 

életművének elismerésére és megbecsülésére, a település jó hírnevének öregbítése vagy az 

egyetemes emberi értékek gyarapításában kimagasló érdemeket szerzett személyek méltó 

elismerésére és megörökítésére, „Kishartyán Község Díszpolgára” alapít. 

 

(2) Az önkormányzat a „Kishartyán Község Díszpolgára” címadományozható élő személynek 

és posztumusz jelleggel egyaránt annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki jelentős 

eredményt hozó munkájával vagy egész életművével, a településen belül vagy országosan 

illetve nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett. 

 

(3) "Kishartyán Község Díszpolgára" címmel külön erre a célra készített díszoklevél jár. 

 

2.§ 

 

(1) Kishartyán Község Díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, 

illetve ünnepi alkalmakkor a díszpolgári címet, valamint élvezi a (2) bekezdésben 

meghatározott kiváltságokat. 

 

(2) Kishartyán Község Díszpolgára: 

      a) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein, 

      b) az Önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és a lehetőségek szerint  

ezeken megkülönböztetett  hely illeti meg, 

     c) díjtalanul látogathatja az önkormányzat valamennyi közművelődési és művészeti 

rendezvényeit. 

 

3.§ 

 

(1) A díszpolgári cím adományozására jogosultak javaslatot tenni: 

a) a polgármester, 

b) a települési képviselő, 

c) a településen élő magánszemélyek legalább 15 fős csoportja és 

d) a település civil szervezetei. 

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak a javaslataikat minden évben a képviselő-testület 

által adott évben - az Önkormányzat által szervezett községi rendezvény időpontjára 

tekintettel - meghatározott határnapig juttathatják el. 

 

(3) Az elismerés odaítélése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.Az adományozást 

határozat formájában a jegyzőkönyvbe kell foglalni és részletesen meg kell indokolni 

 



(4) A Kishartyán Község Díszpolgára" cím átadására minden évben az Önkormányzat által 

szervezett községi rendezvény alkalmával kerül sor. 

 

(5) A kitüntető díjhoz pénz- vagy tárgyjutalom adható. 

 

(6) A kitüntetéssel járó pénzjutalom konkrét összegét a Képviselő-testület az adományozásról 

szóló határozatában állapítja meg. 

 

(7) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés átvételére a 

legközelebbi hozzátartozó jogosult. 

 

 

4.§ 

 

(1) A díszpolgári címet a kezdeményezésére jogosultak javaslata alapján vissza lehet vonni, 

ha az adományozott érdemtelenné válik arra. 

 

(2) Érdemtelenné válik a kitüntetésre az, aki magatartásával sérti a jó erkölcsöt. 

 

(3) Vissza kell vonni a díszpolgári címet attól, aki arra méltatlanná válik. 

 

(4) Méltatlan a díszpolgári cím viselésére az a díjazott, akit bűncselekmény miatt a bíróság 

jogerősen elítél. 

 

(5) A visszavonásról a képviselő-testület határozatban dönt. 

 

 

5. § 

 

A rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

Kishartyán, 2014. augusztus 28. 

 

 

     Varga Oszkár      Köröskényi Péter 

      polgármester              jegyző 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve! 

Kishartyán, 2014. augusztus 28. 

 

Köröskényi Péter 

jegyző 


