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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
             Képviselő-testülete 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a közösségért, a település érdekében végzett 
tevékenység díjazására a következő kitüntető címet alapította és az alábbi elismerésről szóló 
rendeleteket alkotta:  
- „Kiszombor díszpolgára” cím: 12/1991. (XI. 26.) KKÖT rendelet, 
- „Kiszomborért” díj: 25/2008. (IX. 5.) KKÖT rendelet. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt évben döntött arról, 
hogy „Kiszombori Közösségi Napok” elnevezésű rendezvény 2014. évben szeptember hónap 
második hetének hétvégéjén kerüljön megrendezésre. 
A kitüntető cím és elismerés adományozása a rendezvénnyel van összefüggésben, az 
adományozásra a rendezvény alkalmával kerülhet sor. 
 
A „ Kiszomborért” díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 25/2008. (IX. 5.) 
KKÖT rendelet 3. § (3) bekezdés szerint a „Kiszomborért" díj adományozására vonatkozó 
javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, a díj adományozásáról a 
Képviselő-testület tárgyév szeptember 15. napjáig dönt. 
A „Kiszomborért" díj adományozására a Községi Falunapon ünnepélyes keretek között kerül 
sor. A „Kiszomborért" díjat a Képviselő-testület nevében a polgármester adja át. 
 
„Kiszomborért" díj adományozható azoknak, akik egyéni vagy együttes teljesítményükkel - 
tudományos, művészi munkásságukkal, közéleti, oktatási, közművelődési, egészségügyi, 
szociális, gazdasági, építészeti tevékenységükkel, a közbiztonság érdekében kifejtett 
munkájukkal, sport és egyéb eredményeik alapján - szereztek elismerést Kiszombor 
községnek, vagy gyarapították a község anyagi és szellemi értékeit. 
 
Évente legfeljebb kettő „Kiszomborért" díj adományozható.  
 
A „Kiszombor díszpolgára” cím adományozásáról szóló 12/1991. (XI. 26.) KKÖT rendelet 2. 
§ (1) bekezdése csupán annyit állapít meg, hogy: 
„(1) „Kiszombor díszpolgára” kitüntető cím adományozására az önkormányzat képviselő-
testülete jogosult az általa meghatározott időpontban.” 
 
 



„Kiszombor díszpolgára” kitüntető címmel ismeri el az önkormányzat képviselő-testülete azt 
az élő vagy elhunyt, magyar vagy külföldi személyt, aki: 
a./ munkásságával hozzájárult a település fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez, 
b./ hivatásszerűen végzett munkájával – közmegelégedésre - a község polgárainak 
szolgálatában tevékenykedett, 
c./ a község lakóinak életkörülményeit jelentősen javító gazdasági tevékenységet folytat, 
illetve folytatott, 
d./ a községért, vagy annak kisebb közösségéért hosszú időn át áldozatos tevékenységet 
végzett (fejtett ki). 
 
Amennyiben fenti címet, díjat, illetve közülük valamelyiket adományozni kívánja idén a 
Képviselő-testület, úgy azt a szeptemberi rendezvény keretei között teheti meg, az 
odaítélésükkel kapcsolatos döntéseket szükséges meghozni. 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és 
döntését meghozni szíveskedjen. 
 
 
Kiszombor, 2014. augusztus 19. 
 
 Tisztelettel: 
 
 Szegvári Ernőné 

polgármester 


