
Nagyszénás Nagyközség Képviselı-testületének 11/1998. (VIII. 18.) KT. 
számú rendelete a 

Díszpolgári cím adományozásáról 

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 1.§ (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 16. § (1) bekezdésében rögzített 
hatáskörben a következı rendeletet alkotja: 

1.§ (1) E rendelet alapján „NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” kitüntetı 
cím adományozható azon személyeknek, érdemeik elismerésére, akik Nagyszénás 
nagyközségért kiemelkedıen dolgoztak, munkásságukkal hozzájárultak a nagyközség 
hírnevének gyarapításához. 

(2) A díszpolgári cím magyar, vagy külföldi állampolgárnak adható. 

(3)1 Naptári évente legfeljebb 3 db díszpolgári cím adományozható. Összesen 12 
személynek adható díszpolgári cím. Amennyiben a 12 címet viselı személy közül valaki 
(valakik) elhalálozik (elhaláloznak), akkor helyette (helyettük), a 12 személy erejéig további 
díszpolgári címek adományozhatók.  

(4)2 A (3) bekezdés rendelkezéseit posztumusz cím adományozásokra nem kell alkalmazni. 

2.§ (1) A díszpolgári cím adományozására minden év december 31-ig: 

–Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának képviselıi, valamint 
–a képviselı-testület bizottságai tehetnek javaslatot. 

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell: 

–az ajánlott személy adatait,  
–az adományozás alapjául szolgáló tevékenység, vagy az alkotás részletes ismertetését és  
méltatását. 

(3) A díszpolgári cím adományozására a képviselı-testület jogosult. 

(4)3 A díszpolgári cím ünnepélyes átadására évente a falunapi rendezvénysorozatok keretében 
kerül sor.  

3.§ (1)4 A „NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” címmel kitüntetett 
személynek ünnepélyes keretek között kerül átadásra a díszpolgári oklevél, amely a 
képviselı-testület „NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” cím adományozására 
vonatkozó határozatát tartalmazza díszes kivitelben. 

(2) A „NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” cím adományozásáról szóló 
díszoklevélnek tartalmaznia kell: 

–az adományozó megjelölését, 
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–a díszpolgár nevét, 
–az adományozás keltét, az aláírásokat és az adományozó pecsétlenyomatát. 

(3)5 A „NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” címmel kitüntetett személy az 
oklevéllel együtt a nagyközség címerével ellátott aranygyőrőt is megkapja. A győrő mérete: 
ovális pecsét 1,5 x 1 cm, díszdobozban. 

(4) Posthumus adományozás esetén a díszpolgári címmel sem aranygyőrő, sem az 5. §-ban 
meghatározott egyéb elıjog nem jár. 

4.§ (1) A díszpolgári cím adományozását az erre a célra rendszeresített díszalbumban kell 
nyilvántartani, mely tartalmazza a kitüntetettek nevét, lakcímét, a határozat számát és az 
adományozás idıpontját. 

(2)6  

5.§ (1) „NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” a nagyközség lakosságának 
tiszteletét és megbecsülését élvezi, ezért jogosult: 

a) a nagyközség egészét átfogó fejlesztési programokat, terveket rendszeresen kézhez venni, 
továbbá a település életével, történetével foglalkozó kiadványok tiszteletpéldányaiból részesülni, 
b) a képviselı-testület ülésein tanácskozási joggal, valamint az önkormányzat által szervezett 
nagyközségi ünnepségeken, rendezvényeken részt venni, 
c) A nagyközséget képviselı delegációkban képviselı-testületi meghívás alapján részt venni. 

(2)7 E megjelölt jogok érvényesítésének biztosításáért a képviselı-testület felelıs. 

6.§8 (1) A díszpolgári címmel járó díszoklevél és aranygyőrő költségeinek fedezetét a 
képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében biztosítja. 

(2) A díszpolgári címet a képviselı-testület határozattal megvonja attól, aki annak 
viselésére méltatlanná vált. 

(3) Díszpolgári cím viselésére méltatlanná válik, akivel szemben magyar bíróság 
bőncselekmény elkövetése miatt jogerıs ítélettel büntetést szabott ki. 

(4) Amint a képviselı-testület a (3) bekezdésben írt bírósági ítéletrıl tudomást szerez, a 
következı ülésén dönt a visszavonásról. 

(5) A képviselı-testület erre vonatkozó határozatát az albumba kell vezetni és a megvonás 
tényét az érdekeltekkel is közölni kell. 

  

7.§ E rendelet 1998. november 1-jén lép hatályba. 

 

                                                 
5 Módosította a 22/2005. (XI. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2005. december 1-jén. 
6 Hatályon kívül helyezte a 22/2005. (XI.29.) önkormányzati rendelet 2005. december 1-tıl. 
7 Módosította a 22/2005. (XI.29.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépett 2005. december 1-jén. 
8 A 6. §-t módosította a 16/1998. (XI. 17.) KT. rendelet. Hatályos: 1998. XI. 17-tıl. 


