
Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
12/1991. (XI. 26.) KKÖT rendelete 

„Kiszombor díszpolgára” cím adományozásáról. 
(Egységes szerkezetben) 

 
 

Kiszombor község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdés a./ pontja felhatalmazása alapján, a 16. §  (1) 
bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 14.§ (3) 
bekezdésére figyelemmel, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  (a továbbiakban: Ket.), továbbá a 
hatálybalépésével összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi LXXXIII. 
törvény  336. §-a alapján a „Kiszombor díszpolgára” cím adományozásáról szóló 12/1991. 
(XI. 26.)  KKÖT rendelet (a továbbiakban: R.) módosításával egységes szerkezetbe foglalva 
az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 
 
„Kiszombor díszpolgára” kitüntetı címmel ismeri el az önkormányzat képviselı-testülete azt 
az élı vagy elhunyt, magyar vagy külföldi személyt, aki: 
a./ munkásságával hozzájárult a település fejlıdéséhez, hírnevének öregbítéséhez, 
b./ hivatásszerően végzett munkájával – közmegelégedésre - a község polgárainak 
szolgálatában tevékenykedett, 
c./ a község lakóinak életkörülményeit jelentısen javító gazdasági tevékenységet folytat, 
illetve folytatott, 
d./  a községért, vagy annak kisebb közösségéért hosszú idın át áldozatos tevékenységet 
végzett (fejtett ki). 

2. §  
 

(1) „Kiszombor díszpolgára” kitüntetı cím adományozására az önkormányzat képviselı-
testülete jogosult az általa meghatározott idıpontban. 
 
(2) A kitüntetı díszpolgári cím oklevélbıl és emléktárgyból áll, költségeit az önkormányzat 

költségvetése viseli. 
 
(3) Az oklevél tartalmazza: 
- az adományozó megjelölését, 
- a kitüntetett nevét, foglalkozását, 
- az adományozás jogcímét és keltét, 
- az aláírásokat (polgármester, jegyzı) és az adományozó pecsétjét. 
 
(4) E címmel kitüntetettrıl a helyben szokásos módon és a sajtó útján tájékoztatni kell a 
lakosságot. 

 
(5) Kiszombor díszpolgárát fentieken túl az alábbi kedvezmények illetik meg: 
- az önkormányzat szolgáltatásainak ingyenes igénybevétele (étkeztetés, egyéb juttatás, stb…) 
- elınyben részesítés az önkormányzat által szervezett rendezvényeken, eseményeken, 
üdüléseken, kirándulásokon, stb. ..) 

3.§ 
 

(1) A díszpolgári címet a képviselı-testület megvonhatja attól, aki arra érdemtelenné válik. 



 
(2) Érdemtelenné a díszpolgári cím viselésére az, akit szándékos bőncselekmény miatt 
- végrehajtandó szabadságvesztés büntetéssel sújtottak, 
- közügyektıl eltiltottak, 
- erkölcsileg kifogásolható életvitelt folytat, az sérti a község jóhírét. 
 

4.§ 
 (1) Az adományozásra ajánlást tehet: 
- polgármester, települési képviselı, 
- az önkormányzat képviselı-testületének bizottságai, 
- pártok, társadalmi szervezetek, 
- a község polgárai. 
 
(2) A díszpolgári cím visszavonására ajánlást tehet: 
- polgármester, települési képviselı, 
- az önkormányzat képviselı-testületének bizottságai, 
- pártok, társadalmi szervezetek, 
- a község választójoggal rendelkezı polgárainak legalább 5%-a. 
 

5.§1 

 
„Kiszombor díszpolgára” kitüntetı cím adományozásáról és visszavonásáról hatósági 
nyilvántartást kell vezetni és az ezzel járó ügyviteli teendık ellátásáról a polgármester 
gondoskodik. 
 

6.§ 
 
(1) Az önkormányzati rendelet 1991. december 1-én lép hatályba. 
 
(2) Az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
Nagy Tibor sk.        Gulácsiné Somogyi Ilona sk. 
polgármester        jegyzı 

 
A rendelet a kihirdetésének idıpontja: 1991. november 26. 

                                                                                    Gulácsiné Somogyi Ilona sk. 
                                                                                jegyzı 

 
Záradék: 
A rendelet az európai uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált, és a közösségi normákkal 
harmonizált központi jogszabályokon alapul. 
A rendelet felülvizsgálata a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályozásával kapcsolatos jogharmonizációra is 
kiterjedt. 
Egységes szerkezetbe foglalva, kihirdetve 2005. X. 25-én. 

 

Kiszombor, 2005. október 25. 

         Dr. Morvai Márta 

                            jegyzı 
______________ 
1 a 21/2005.(X.25.) KKÖT r. kiegészítette 


