
TAKTASZADA ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 
2/1998./II.13./számú 

RENDELETE 
a díszpolgári cím adományozásáról. 

 
A taktaszadai Önkormányzat tekintettel az 1990. évi LXV. törvénybe foglaltakra rendeletet 
alkot a díszpolgári cím alapítására.  
 

Bevezető rendelkezések 
 

1.§. 
 
A taktaszadai Községi Önkormányzat a település gazdasági gyarapodását továbbfejlődését, 
kulturális és művészeti értékeinek megőrzését és annak tiszteletben tartását csak az együtt 
munkálkodó polgárokkal tudja és kívánja megvalósítani. 
 
Akik a település közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, illetve 
nyújtottak tevékenységük elválaszthatatlanul kapcsolódik a településhez, munkájukat az 
Önkormányzat díszpolgári cím odaítélésével kívánja elismerni. 
 
A kitüntetéssel az önkormányzat adózni kíván e személyeknek, kifejezve a település 
elismerését, példamutató magatartásukért, maradandó alkotásaikért, a település szellemi és 
anyagi gyarapodásához való hozzájárulásokért. 
 

Díszpolgári cím alapítása 
 

2.§. 
 

A taktaszadai Önkormányzat jelen rendeletével „díszpolgári címet” alapít. 
 

Díszpolgári cím odaítélése 
 

3.§. 
 

1. A kitüntető címre javaslatot a tisztségviselők, a bizottságok, valamint bármely 
települési képviselő tehet. 

2. A díszpolgári cím adományozásáról szóló javaslatot a Polgármester terjeszti a 
Képviselőtestület elé. 

3. A díszpolgári címet a település lakossága nevében a Képviselőtestület annak az élő 
vagy elhunyt magyar vagy külföldi állampolgárságú személynek adományozza, aki a 
„Bevezető rendelkezések”-ben foglaltak szerint arra érdemes. 

4. A díszpolgári címet a Képviselőtestület adományozza. Átadásra falugyűlésen vagy 
más nagy nyilvánosságot biztosító Községi ünnepségen kerül sor. 

5. A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a Polgármester,  
-    díszpolgári oklevelet és névre szóló tárgy jutalmat ad át. 

 

 



6. A díszpolgári oklevél tartalmazza:  

Az adományozás időpontját, a Képviselőtestület határozatának megjelölését az 
adományozott nevét és az adományozó pecsétjét. 

 
A díszpolgári oklevelet a Polgármester és a Jegyző írja alá. 

 
7. A díszpolgári cím meghalt személy részére történő adományozásakor a díszoklevelet 

az elhunyt család képviselőjének kell átadni, amennyiben ez nem lehetséges úgy az 
oklevelet a település egyik reprezentatív helyiségében kell elhelyezni. 

8. A Díszpolgár nevét a „TELEPÜLÉS DÍSZPOLGÁRAINAK KÖNYVE” tartalmazza. 

 
A bejegyzésről a Polgármester gondoskodik. A Polgármester és a Jegyző írja alá. 
 

A Díszpolgári Címhez kapcsolódó jogosultságok 
 

4.§. 
 

1. Az Önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meg kell hívni. 

2. A Képviselőtestületi ülésen tanácskozási joggal részt vehet. 

3. Elhalálozáskor ingyenes díszsírhely illeti meg. 

 
A díszpolgári cím visszavonása 

 
5.§. 

 
1. A kitüntetés kezdeményezésére jogosultak javaslatára kizárólag méltánytalanság 

címén lehet visszavonni. Méltánytalan a kitüntetésre az a személy, akit köztörvényes 
bűncselekmény miatt jogerősen elítélnek. 

2. Visszavonás esetén a díszpolgár nevét és adatait törölni kell a DÍSZPOLGÁROK 
KÖNYVÉBŐL és erről az érdekelteket értesíteni kell. 

 
Záró rendelkezések 

 
6.§. 

 
A rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően kihirdetéskor lép hatályba. 
 
Taktaszada, 1998. február 13. 
 
 
 
 
 

Örkényi Imre     Dr. Kövér László 
 polgármester      jegyző 

 



 
 

 


