
VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

2/2009.(III. 04.) számú rendelete 
 

a "VIZSOLY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA" cím alapításáról és adományozásának  
                                                    rendjéről 

 
 
 

Vizsoly község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: 
képviselő-testület) a többször módosított 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) 
bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, azzal a céllal, hogy a 
település, a településen élők közössége szolgálatában kiemelkedő érdemeket 
szerzett természetes és jogi személyek tevékenységét méltóan elismerhesse, 
valamint, hogy a természetes és jogi személyeket és cselekedeteiket értékelve 
példaként állíthassa mások elé a "Vizsoly Község Díszpolgára" cím 
alapításáról és adományozásának rendjéről a következő rendeletet alkotja: 

 
 

A díszpolgári cím 
 

1. § 
 

A képviselő-testület Vizsoly község és a településen élők közössége 
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett természetes és jogi személyek 
tevékenységének elismerésére és hogy ezeket a személyeket és cselekedeteiket 
példaként állíthassa mások elé "VIZSOLY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA" címet 
alapít. 

 
2. § 

 
(1) A "VIZSOLY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA" cím (a továbbiakban: díszpolgári 

cím) adományozható annak a természetes vagy jogi személynek, aki 
valamely kiemelkedő jelentőségű cselekedetével, vagy egész életművével, a 
település érdekében maradandót alkotott, hozzájárult a település jó 
hírnevének öregbítéséhez, példamutató magatartást tanúsító emberként 
köztiszteletben áll. 

(2) A díszpolgári cím évente egy természetes személy részére adható ki. 
 
 

3. § 
 

(1) A díszpolgári címmel külön erre a célra készíttetett díszoklevelet, plakettet 
és 150.000.- forint összegű pénzjutalmat kell átadni a díszpolgári cím 
viselésére jogosultnak. 

 
(2) A díszpolgári címmel járó pénzjutalom kifizetéséhez az éves költségvetésben 

                 kell fedezetet biztosítani.  
 
 



4. § 
 

A díszpolgári cím adományozásáról szóló díszoklevélnek tartalmaznia kell: 
- az adományozó megjelölését; 
- a díszpolgári cím adományozásáról szóló képviselő-testületi határozat 

számát és keltét; 
- a díszpolgári cím viselésére jogosult nevét és foglalkozását; 
- az adományozás keltét; 
- a polgármester és a körjegyző aláírását; 
- Vizsoly Község Önkormányzata hivatalos pecsétjének lenyomatát. 

 
 

5. § 
 

(1) A díszpolgári címet a díszpolgári cím viselésére jogosult az adományozás 
időpontjától kezdve viselheti és élvezi a (2) bekezdésben meghatározott 
kiváltságokat. 

(2) A díszpolgári cím viselésére jogosult részére Vizsoly község 
Önkormányzata az alábbi kiváltságokat biztosítja: 
- hivatalos minden önkormányzati közreműködéssel szervezett 

ünnepségre; 
- belépőjegy nélkül látogathatja az önkormányzati közreműködéssel 

szervezett közművelődési és művészeti rendezvényeket; 
- a díszpolgári cím viselésére jogosultat elhalálozása esetén  - közvetlen 

hozzátartozóinak beleegyezésével -  Vizsoly község Önkormányzata 
saját halottjának tekinti, díszsírhelyet biztosít számára és gondoskodik 
eltemettetéséről. 

 
 

A díszpolgári cím adományozásának rendje 
 

 
6. § 

 
A díszpolgári cím adományozására az adományozás éve június 30. napjáig 
javaslatot tehet: 
- a polgármester; 
- az alpolgármester; 
- a képviselő-testület tagja; 
- a településen működő egyházak, gazdasági-, társadalmi- és civil 

szervezetek vezető testületei. 
 
 

7. § 
 

(1) A díszpolgári cím odaítélése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
(2) Az (1) bekezdés alapján a képviselő-testület zárt ülésen, minősített 

döntéssel hozza meg határozatát. 



(3) A díszpolgári cím adományozásáról szóló, rövid indokolást is tartalmazó 
határozatot a képviselő-testület zárt üléséről készített jegyzőkönyvben kell 
rögzíteni. 

 
 

8. § 
 

(1)  A díszpolgári cím átadására a képviselő-testület döntését követően, 
augusztus hónapban, önkormányzati közreműködéssel szervezett rendezvény 
keretében kerül sor. 

(2) A díszpolgári cím adományozásáról szóló díszoklevél, plakett  és 
pénzjutalom átadására Vizsoly község Önkormányzata képviseletében a 
polgármester jogosult. 

 
 
 
 

A díszpolgári cím visszavonása 
 

9. § 
 

(1) A díszpolgári címet vissza kell vonni, ha az annak viselésére jogosultat a 
bíróság jogerős ítéletével a közügyek gyakorlásától eltiltotta. 

(2) A díszpolgári cím visszavonható, ha: 
- az elismerésben részesített érdemtelenné vált a díszpolgári cím 

viselésére; 
- az elismerésben részesítettet bűncselekmény elkövetése miatt a bíróság 

jogerősen  elítélte; 
- az elismerésben részesített a közmegítélés szerint méltatlanná vált a 

díszpolgári cím viselésére. 
(3) A díszpolgári cím visszavonása az 5. § (2) bekezdésében meghatározott 

kiváltságok megszüntetését is jelenti. 
(4) A díszpolgári cím visszavonása a 7. §-ban meghatározott eljárási rend 

alkalmazásával történik. 
 

Záró rendelkezések 
 

10. § 
 

(1) A díszpolgári cím adományozásáról a polgármester nyilvántartást vezet és 
gondoskodik az 5. §-ban meghatározott kiváltságok érvényesüléséről. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 
- a díszpolgári cím viselésére jogosult nevét és címét; 
- az adományozás keltét; 
- az adományozásról szóló határozat számát; 
- a visszavonásról szóló határozat számát. 

11. § 
 

Ez a rendelet 2009. március 15. napján lép hatályba. 
 



 
 
 
 
Vidák István sk.        Bihi Miklós sk.  
  körjegyző         polgármester 


