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  rendezvénnyel kapcsolatos döntések – 
  elismerı címek, díjak 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
             Képviselı-testülete 
KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a közösségért, a település érdekében végzett 
tevékenység díjazására a következı kitüntetı címeket alapította és az alábbi elismerésekrıl 
szóló rendeleteket alkotta:  
- „Kiszombor díszpolgára” cím: 12/1991. (XI. 26.) KKÖT rendelet 
- „Példás porta” cím: 18/1999. (IX. 13.) KKÖT rendelet 
- „Kiszomborért” díj: 25/2008. (IX. 5.) KKÖT rendelet 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az elmúlt évben döntött arról, 
hogy „Kiszombori Közösségi Napok” elnevezéssel kerüljön megtartásra július végén egy 
olyan közösségi rendezvény (rövidebb idıtartamú, kisebb költségvetéső), mint amilyen 
korábban a falunapok ünnepségsorozat volt. 
A kitüntetı címek és elismerések adományozása a Falunapok rendezvénnyel volt 
összefüggésben, a „Kiszombori Közösségi Napok” idıpontja szerint a rendeletek 
felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása 2011. évben megtörtént, az adományozásra tavaly 
a júliusi rendezvény alkalmával került sor. 
 
A „ Kiszomborért” díj alapításáról és adományozásának rendjérıl szóló 25/2008. (IX. 5.) 
KKÖT rendelet az eljárás során konkrét határidıket is megállapít az alábbiak szerint: 
„3.§ (1)  A „Kiszomborért" díj adományozásra javaslatot tehetnek: 
- a Képviselı-testület bizottságai, 
- a polgármester,  
- a Képviselı-testület tagjai, 
- a községben mőködı társadalmi, gazdasági szervezetek, pártok, intézmények, egyesületek, 
szakmai szövetségek, kamarák, érdekképviseleti szervek, egyházak. 
(2) Az indokolással ellátott javaslatokat tárgyév július 31. napjáig – 2008. évben szeptember 
9. napjáig – lehet a polgármesterhez benyújtani.  
(3) A „Kiszomborért" díj adományozására vonatkozó javaslatokat a polgármester terjeszti a 
Képviselı-testület elé, a díj adományozásáról a Képviselı-testület tárgyév szeptember 15. 
napjáig dönt. 
(4) A „Kiszomborért" díj adományozására a Községi Falunapon ünnepélyes keretek között 
kerül sor. A „Kiszomborért" díjat a Képviselı-testület nevében a polgármester adja át.  
(5) A „Kiszomborért" díjat vissza lehet vonni, ha a díjazott arra érdemtelenné vált. Érdemtelen 
a díjra az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásáról jogerısen eltiltott. 
(6) A visszavonást az ok megjelölésével az adományozásra javaslatot tevık 
kezdeményezhetik.  



(7) A „Kiszomborért" díjban részesítettek és a díjra érdemtelenné vált személyek névsorát a 
jegyzı a Polgármester Hivatal hirdetıtábláján történı elhelyezéssel évente egy alkalommal 
közzéteszi. 
(8) A díjazás költségeinek fedezetét a Képviselı-testület a költségvetési rendeletében eredeti 
elıirányzatként a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásain belül biztosítja. 
(9) Amennyiben a falunapi – közösségi napi - rendezvények megtartására július hónap végén 
kerül sor, abban az esetben a (2) bekezdésben meghatározott javaslattételre vonatkozó 
határidı június 20. napja, a (3) bekezdésben meghatározott döntésre vonatkozó határidı 
június 30. napja.” 

 
A „Kiszombor díszpolgára” cím adományozásáról szóló 12/1991. (XI. 26.) KKÖT rendelet 2. 
§ (1) bekezdése csupán annyit állapít meg, hogy: 
„(1) „Kiszombor díszpolgára” kitüntetı cím adományozására az önkormányzat képviselı-
testülete jogosult az általa meghatározott idıpontban.” 
A „Példás porta” cím odaítélésérıl szóló 18/1999. (IX. 13.) KKÖT rendelet 4. §-a is csak 
annyit ír elı, hogy: „4. § A díj átadására általában évente egyszer a Falunapon kerül sor.” 
(Szerényebb keretek között „Kiszombori Közösségi Napok” elnevezéssel – valójában – 
falunapi rendezvények megtartására kerül sor) 
 
Amennyiben fenti címeket, díjakat, illetve közülük valamelyiket adományozni kívánja idén a 
Képviselı-testület, úgy azt a július végi rendezvény keretei között teheti meg, az 
odaítélésükkel kapcsolatos döntéseket a júniusi soros ülésen szükséges meghozni. 
 
A tavalyi év folyamán felvetıdött a „Példás porta” cím kapcsán, hogy át kellene gondolni, a 
porták állapotának megtekintésére, értékelésre melyik idıszak lenne a legalkalmasabb, hogy 
teljes képet kapjon a javaslattevı bizottság, illetve a díj erkölcsi értékét növelné, ha az nem 
minden évben kerülne kiosztásra, valamint a negatív tapasztalatokra tekintettel a Képviselı-
testület ülésén felmerült a „Példás porta” cím odaítélésérıl szóló 18/1999. (IX. 13.) KKÖT 
rendelet hatályon kívül helyezésének ötlete is.  
Amennyiben a T. Képviselı-testület 2012. évben is – az eddigieknek gyakorlatnak 
megfelelıen - „Példás porta” címet kíván adományozni, úgy szükséges a kijelölt bizottság 
létrehozása, mely végigjárja a községet, és javaslatot tesz a címre érdemes ingatlan-
tulajdonosra, illetve használóra. 
 
Fentiekre tekintettel a T. Képviselı-testület az alábbiak szerint dönthet: 

a) 2012. évben is – az eddigieknek gyakorlatnak megfelelıen - „Példás porta” címet 
kíván adományozni, és létrehozza a bizottságot, vagy 

b) Akként dönt, hogy idén nem ítéli oda a „Példás porta” címet, vagy  
c) Akként dönt, hogy a felkéri a jegyzıt, hogy a 2012. júniusi soros ülésre készítse el 
a rendelet-tervezetet a „Példás porta” cím odaítélésérıl szóló 18/1999. /IX. 13./ KKÖT 
rendelet hatályon kívül helyezésével kapcsolatban, mert a jövıben egyáltalán nem kíván 
ilyen címet adományozni. 

 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést megtárgyalni és 
döntését meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2012. május 24. 
 Tisztelettel: 
 Szegvári Ernıné 

polgármester 


