
Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének
6/2007.(IV.24.) Ktr. rendelete

A díszpolgári cím adományozásáról1

Székkutas Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § /6/ 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 16. § /1/ bekezdésben rögzített hatáskörében a 
következő rendeletet alkotja meg:

1. §

/1/ Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete megalapítja a „SZÉKKUTAS DÍSZ-
POLGÁRA” kitüntető címet.

/2/ A díszpolgári cím annak a magánszemélynek adományozható, aki
- tevékenységével hírnevet szerez a községnek,
- a községért kiemelkedően dolgozott, annak szellemi értékeit gyarapította.

/3/ A díszpolgári cím magyar vagy külföldi állampolgárnak adható.

/4/ Az évente kiadható cím legfeljebb 3.

2. §

/1/ A díszpolgári cím adományozására a Képviselőtestület jogosult.
Az adományozásról minősített többségű határozattal dönt.

/2/2 A díszpolgári cím adományozására minden év január 31. napjáig
- az önkormányzat képviselői, valamint
- a Képviselőtestület bizottságai tehetnek javaslatot

/3/ A javaslatnak tartalmaznia kell
- az ajánlott személy adatait,
- az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését és 

méltatását.

/4/3 A díszpolgári cím átadásának időpontja: Március 15-én, a nemzeti ünnepi megemlékezés 
keretében.

3. §

/1/ A díszpolgári címmel díszoklevél és emlékplakett kerül átadásra, díszes kivitelben.

/2/ A díszoklevél tartalmazza:
- az adományozó megjelölését,

1 A 10/2011. (IV.27.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg
2 Módosította a 10/2011. (IV.27.) sz. rendelet
3 Módosította a 10/2011. (IV.27.) sz. rendelet



- a díszpolgár nevét,
- az adományozás keltét, aláírást és az adományozó pecsétjét.

/3/ A posthumus adományozás esetén a díszoklevelet a díszpolgár házastársának vagy örökö-
sének kell átadni.

/4/ A díszpolgárokról a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

4.§

/1/ „Székkutas Díszpolgára” a község lakosságának tiszteletét és megbecsülését élvezi, ezért 
jogosult:

a.) a Képviselőtestület ülésein tanácskozási joggal, valamint az önkormányzat által szer-
vezett községi ünnepségeken, rendezvényeken részt venni.

b.) meghívás alapján a községet képviselő delegációkban részt venni.

5. §

/1/ A díszpolgári címétől a Képviselőtestület megfoszthatja azt a személyt, aki arra méltatlan-
ná vált. Az erre vonatkozó minősített többséggel hozott határozatát az érintettel is közli.

6. §

/1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/2/ Székkutasért díjjal a díszpolgári címet a Képviselőtestület azonosan kezeli.

/3/ Hatálybalépésével egyidejűleg a Székkutasért Díjról szóló 14/1999.(X.26.) Ktr. rendelet 
hatályát veszti.

Székkutas, 2007. árpilis hó 23. nap

Varga Sándor Hunyák Zsuzsanna
polgármester jegyző

Kihirdetve: 2007. április 24.

Hunyák Zsuzsanna
jegyző


