
Kiszombor Község Önkormányzata Képviselő-testületének     
25/2008. (IX. 5.) KKÖT. 

RENDELETE 
a „Kiszomborért” díj alapításáról és adományozásának rendjéről 

(egységes szerkezetben) 
Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdésének a) 
pontjában, 10. § a) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi 
XXXI. tv. 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Ötv. 16. § (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva – a Kiszombor községért végzett tevékenység elismeréseként – 
díjat alapít, a díj alapításáról és adományozása rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
 (1) „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. 
 
(2) Évente legfeljebb kettő „Kiszomborért" díj adományozható.  
 

2. § 
 
(1) A „Kiszomborért" díj aranygyűrűből és a hozzá tartozó díszes oklevélből áll. 
 
(2) Az aranygyűrű egy pecsétgyűrű, melynek a fejrész vésetében Kiszombor címere látható. 
 
(3) Az oklevél tartalmazza az adományozó megnevezését, Kiszombor község címerét, a 
Képviselő-testület határozatának számát, a „Kiszomborért" díjban részesült nevét és 
foglalkozását, az adományozás jogcímét, az adományozás keltét, a polgármester és a jegyző 
aláírását, továbbá az önkormányzat hivatalos bélyegzőjének lenyomatát. 
 
(4) A „Kiszomborért" díj adományozásáról a jegyző nyilvántartást vezet. A nyilvántartás 
tartalmazza az adományozó megnevezését, a díjazott nevét, foglalkozását, a Kiszombor 
községért folytatott tevékenységét, a Képviselő-testület határozatának számát, az 
adományozás keltét. 
 

3. §  
 
(1)  A „Kiszomborért" díj adományozásra javaslatot tehetnek: 
 
- a Képviselő-testület bizottságai, 
- a polgármester,  
- a Képviselő-testület tagjai, 
- a községben működő 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 
Képviselő-testület elé, a díj adományozásáról a Képviselő-testület tárgyév szeptember 15. 
napjáig dönt. 

(4) A „Kiszomborért" díj adományozására a Községi Falunapon ünnepélyes keretek között 
kerül sor. A „Kiszomborért" díjat a Képviselő-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 jogerősen eltiltott. 

(6) A visszavonást az ok megjelölésével az adományozásra javaslatot tevők 
kezdeményezhetik.  

(7) A „Kiszomborért" díjban részesítettek és a díjra érdemtelenné vált személyek névsorát a 
jegyző a Polgármester Hivatal hirdetőtábláján történő elhelyezéssel évente egy alkalommal 
közzéteszi. 
 
(8) A díjazás költségeinek fedezetét a Képviselő-testület a költségvetési rendeletében eredeti 
előirányzatként 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 
határidő június 20. napja, a (3) bekezdésben meghatározott döntésre vonatkozó határidő 
június 30. napja. 1

 

 
4. § 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 

Szegvári Ernőné sk.       Dr. Kárpáti Tibor sk. 
  polgármester                 jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2008. szeptember 5. 
 
 

 Dr. Kárpáti Tibor sk. 
                     jegyző 
Módosította: 12/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet      
Egységes szerkezetbe foglalva: 2011. június 1. 
 
 

         Dr. Kárpáti Tibor 
              jegyző 

 
 
1 a (9) bekezdéssel kiegészítette: 12/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 


