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SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
9/2009. (IX.17.) ÖK. számú rendelete 

Szentbékkálla Község Díszpolgára kitűntető cím alapításáról és adományozásának 
rendjéről 

 
 
Szentbékkálla Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 
kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján feladatkörével összefüggő egyes kiemelkedő tevékenységek, 
teljesítmények elismerésére helyi jellegű kitüntető cím alapítására, és adományozásának 
rendjére az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. §. 
 
(1) E rendelet célja, hogy Szentbékkálla község önkormányzat képviselő-testülete méltó 

módon elismerje és a község megbecsülését kifejezze mindazok iránt, akik 
- Szentbékkálla település fejlődésében, fejlesztésében kiemelkedően 

munkálkodtak, a községhez is kötődő közéleti, tudományos, művészeti 
tevékenységük során maradandót alkottak. 

- Tevékenységükkel Szentbékkálla gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt 
élők életkörülményeinek javítását szolgálják. 

- Kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végeztek. 
- Tevékenységük Szentbékkálla hazai és nemzetközi hírnevét öregbítette. 

 
(2) A „Díszpolgár” cím évente egyszer adományozható. 
 
 

Díszpolgári cím adományozása, az elismeréssel járó jogok 
 

2.§ 
 
(1) Szentbékkálla Község Díszpolgára cím a község elismerését és megbecsülését kifejező, 

az önkormányzat által alapított legmagasabb kitüntetés, amely olyan magyar vagy 
külföldi állampolgárnak adományozható, aki megfelel az 1. §. (1) bekezdésében foglalt 
feltételeknek. 

(2) Díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhető.  
(3) Szentbékkálla Község Díszpolgára cím az önkormányzat és a község lakosságának 

tiszteletét és megbecsülését fejezi ki, hordozza, ezért az adományozott 
a) díszpolgárrá választásáról oklevelet, és a község címerével ellátott ajándéktárgyat 

kap, 
b) neve bekerül a Szentbékkálla Község Díszpolgárainak Névkönyvébe, 
c) a Képviselőtestület és bizottságai ülésén tanácskozási joggal részt vehet, 
d) a Képviselőtestület határozata alapján a települési delegációba meghívható, 
e) elhalálozása esetén – hozzátartozó beleegyezésével – a község saját halottjának 

tekinti és méltó módon gondoskodik a végtisztesség megadásáról. 
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Az adományozással kapcsolatos eljárás 
 

3. § 
 

(1) A díszpolgári cím adományozására a polgármester tesz javaslatot a Képviselő-
testületnek. A képviselő-testület az adományozásról minősített többséggel határoz. 

(2) A díszpolgári oklevelet a polgármester ünnepélyes keretek között adja át. A 
képviselő-testületi határozatban az adományozás alapjául szolgáló érdemeket 
méltatni kell. 

(3) A díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell: 
a) az adományozott nevét, külföldi kitüntetett esetében az 

állampolgárságát. 
b) az adományozás indokait. 
c) az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét. 
d) a polgármester aláírását és a község pecsétjének lenyomatát. 

 
(4) A „Díszpolgár” címben részesítettekről a polgármester nyilvántartást vezet. 
(5) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

a) az adományozás sorszámát és keltét, és az adományozásról szóló testületi határozat 
számát, 

b) az elismerésben részesített személyi adatait és lakcímét, 
c) az adományozás rövid indokolását, 
d) az adományozott és a Polgármester aláírását. 

 
4.§ 

 
(1) A díszpolgári cím egy személy részére csak egyszer adományozható. 
(2) A díszpolgári cím a kitüntetettől nem vonható vissza. 

 
Hatálybalépés 

 
9.§ 

(1) Jelen rendelet 2009. szeptember 17. napján lép hatályba. 
(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvének figyelembe vételével készült, és azzal összeegyeztethető 
szabályozást tartalmaz. 
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon - a Körjegyzőség hirdetőtábláján 
történő közzététellel – a körjegyző gondoskodik. 
 
Szentbékkálla, 2009. szeptember 15. 
 
 
Sárvári Attila                 Nagy Anikó 
  polgármester        körjegyző 
 
KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK: 
A rendelet kihirdetve: 
2009. szeptember 17. 
         Nagy Anikó 
                 körjegyző 


