
Zákányszék Község Önkormányzata 
Képviselő Testületének 

10/2001.(IV.13.) Ör.sz. rendelete 
a helyi kitüntető címek, díjak alapításáról és adományozásáról. 

 
 

2013. május 31. -i módosítást követően 
egységes szerkezetben 

 
 
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 10.§ a./ pontja alapján át nem ruházható hatáskörében az 1. § (6) bekezdés 
a) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. 
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a díszpolgári kitüntető cím alapításáról és 
adományozásáról az alábbiak szerint rendelkezik.  
 
 

l.§ 
 
(1) 1 A Képviselő-testület „Zákányszék Község Díszpolgára” (a továbbiakban: díszpolgár) helyi 
kitüntető címet alapít. A díszpolgári cím posztumusz is adható. 
 
(2) A képviselő-testület a díszpolgári cím adományozásával ismeri el 
 
a./ azok érdemeit, akik Zákányszék község szellemi, anyagi gyarapodásáért példaértékűen 
dolgoztak, a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a művészetek, a gyógyítás, az 
oktatás-nevelés területein maradandó alkotó munkájukkal elősegítették a község fejlődését, 
polgárainak boldogulását, 
 
b./ azoknak a Zákányszék községben született vagy itt élő és alkotó, kiemelkedő humánumú, 
közmegbecsülést szerzett polgároknak, akik kimagasló eredményességű munkásságukkal 
járultak hozzá Zákányszék fejlődéséhez.   
 

2.§ 
 
(1) A képviselő-testület évente egy díszpolgári kitüntető címet adományozhat magyar vagy 

külföldi állampolgárságú személynek. 
 
(2) 2 A díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos előkészítő feladatokat, az előzetes 
eljárások lebonyolítását a képviselő-testület által létrehozott 3 helyi képviselőből és 2 külső 
tagból 5 tagú ideiglenes bizottság (a továbbiakban: Előkészítő Bizottság) látja el.  
 
(3) A képviselő-testület az Előkészítő Bizottság külső tagjait a községben működő civil 
szervezetek által delegált képviselők közül válassza meg. 
 
(4) Az Előkészítő Bizottság a díszpolgári cím ajánlására vonatkozóan nyilvános felhívást tesz 
közzé a helyi lapban, valamint hirdetmény útján a helyben szokásos helyeken az adott év 
április hónapjáig.  
 
1 Módosította a 13/2013.(V.31.) Ör. rendelet. Hatályos 2013. június 1. napjától. 

2 Módosította a 9/2011. ( IV.01.) Ör. rendelet. Hatályos 2011. április 1. napjától. 



(5) A díszpolgári cím adományozására vonatkozó ajánlással a község választópolgárai 
élhetnek. Az ajánlást indokaival együtt az Előkészítő Bizottsághoz címzett zárt borítékban az 
adott év május hónapjáig lehet benyújtani.  
 
(6) Ajánlás hiányában az Előkészítő Bizottság az ajánlásra vonatkozóan javaslattételi joggal 
élhet az adott év június hónapjáig. 
 
(7) Az előkészítő Bizottság a benyújtott javaslatok között rangsort állít fel és az összeállított 
ajánló-listát a képviselő-testület adott év június hónapjában tartandó ülésére terjeszti be.  
 
(8) Az Előkészítő Bizottság az ajánlott személyeket megkeresi és írásban nyilatkoztatja az 
ajánlás elfogadásáról és ennek birtokában terjeszti be az ajánlólistát.  
 
 

3.§ 3 
 
(1) A Képviselő-testület az Előkészítő Bizottság által beterjesztett ajánlólistáról legfeljebb két 
személyi ajánlást vesz fel a szavazólapra.  
 
(2) A Képviselő-testület a díszpolgári cím odaítéléséről titkos szavazás keretében határoz.  
 

4.§ 
 
 
(1) 4 A díszpolgári cím átadására a képviselő-testület ünnepi ülésén ünnepélyes keretek között 

kerül sor, amelyre a kitüntetett személyt és családját (posztumusz adományozás esetében a 
kitüntetett családját) meg kell hívni. Az ünnepi ülésre a Zákányszéki Falunapokon kerül sor. 

 
Az ünnepi ülésre a Zákányszéki Falunapokon kerül sor. 
 
(2) A díszpolgári cím adományozását a képviselő-testület határozatában részletesen indokolja. 
 
Az erről szóló oklevelet és emlékérmet (plakett) az ünnepi ülésen a polgármester adja át. 
 
(3) A díszpolgári oklevél a község címerén kívül tartalmazza a kitüntetett személy nevét, 

lakcímét, az adományozás indokát és keltét, valamint a polgármester aláírását és 
pecsétjének lenyomatát. 

 
(4) Az emlékérem bronzból készül és díszdobozban kerül átadásra.  
 
Egyik oldala a község címerét ábrázolja, a másik oldalára pedig a kitüntetett személy nevét és 
az adományozás évét vésik. Az érem részletes leírását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 
(5) A kitüntetett nevét és az adományozás évét a Díszpolgárok Könyvében kell megörökíteni.  
 
 
3 Módosította a 16/2008.(IX.26.) Kt. rendelet. Hatályos 2008. szeptember 26. napjától.  
4 Módosította a 13/2013.(V.31.) Ör. rendelet. Hatályos 2013. június 1. napjától. 

 

 
 



5.§ 
 
(1) A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amely a község tiszteletét és háláját fejezi ki, s a 

kitüntetett személynek – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – nem biztosít előjogokat 
és nem jár anyagi javadalmazással. 

 
(2) 5 A kitüntetett személy (a posztumusz adományozás esetét kivéve) 
a.) meghívandó a község ünnepségeire vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire, 
b.) jogosult a címet aláírásainál és egyéb kitüntetései között feltüntetni, 
c.) halála esetén az önkormányzat költségén díszsírhelyre jogosult, és családja belegyezésével 

az önkormányzat saját halottjának tekintheti, 
d.) az önkormányzatot képviselő delegációkban meghívás alapján jogosult részt venni.” 
 
 

6.§ 
 
A képviselő-testület a díszpolgári címmel járó oklevelet és érmet a melléklet szerinti 
formában adományozza, illetve a Díszpolgárok Könyvét az l. sz. melléklet szerinti formában 
készítteti el. 
 

Díj alapítás 
 

7. § 
 
(1) Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közélet szervezése, 

fejlesztése, az egyes ágazati területeken, az önkormányzat irányítása alatt álló 
intézményeinél, hivatali szervénél huzamosabb ideje, az átlagosnál magasabb 
színvonalon, eredményességgel, valamint egy-egy feladat végrehajtása során kifejtett 
kiemelkedő tevékenység, példaképül állítható életpálya elismerésére megalapítja a 
„Zákányszékért” díjat. 

 
(2) A képviselő-testület a „Zákányszékért” díjat a közösségek szervezésében, fejlesztésében, 

a szociális-családügyi, kulturális-művészeti, ifjúsági-sport, egészségügyi, közoktatási, 
közigazgatási területen az (1) bekezdésben leírt tevékenység, munkásság elismeréséül 
adományozza.  

 
Eljárási rendelkezések 

 
7/A. § 

 
(1) A Díj adományozható életpálya elismeréseként és nyugállományba vonuláskor is.  
 
(2) A Díj adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-testület tagjai, az önkormányzat 

bizottságai, az ágazathoz tartozó érintett intézmények vezetői, helyi ágazati szervezetek.  
 
(3) A Díj adományozására vonatkozó javaslatot az átadás időpontját megelőző 2 hónappal a 

polgármesterhez kell benyújtani. A javaslat tartalmazza a szakmai tevékenységet, 
életutat bemutató részletes indokolást. A javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-
testület elé.  

 
5 Módosította a 13/2013.(V.31.) Ör. rendelet. Hatályos 2013. június 1. napjától. 



(4) A Díjjal pénzjutalom, tárgyjutalom, emléktárgy is adományozható. A pénzügyi 
fedezetet az önkormányzat, valamint az érintett intézmény költségvetésében kell 
biztosítani.  

 
(5) A Díj átadására ünnepélyes keretek között nemzeti – állami – helyi ünnepek 

alkalmából, valamint szakmai napokhoz (az egyes tárcák által szakmai nappá 
nyilvánított napokon), eseményekhez kötötten kerül sor. 

 
(6) A Díjat ünnepélyes keretek között – központi ünnepség vagy külön szakmai 

rendezvény tartásával – a polgármester vagy az általa megbízott vezető adja át. 
 

8. § 
 

Záró rendelkezések 
 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
(2) A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 7/1999.(VI.25.) Ör.sz. 

rendeletét és az azt módosító 88/2000.(VII.27.) Ör.sz. rendeletet hatályon kívül helyezi. 
 
(3) E rendelet kihirdetéséről a képviselő-testület a jegyző útján gondoskodik. 
 
Zákányszék, 2001. április 12. 
  
Dr. Kovács József sk.                                                                         Kiss Matild sk. 
   polgármester                                                                                          jegyző 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet kifüggesztésének kezdő napja: 2001. 04.13. 
    utolsó napja: 2001. 05.13. 
 
A rendelet az SZMSZ 42. §-a értelmében 30 napra a községi és hivatali hirdetőtáblán 
kifüggesztésre kerül. 
 
Zákányszék, 2001. április 13. 
 

Kiss Matild sk.  
jegyző 

 
Egységes szerkezetben hiteles: 2013. június 1. 

Gárgyán István 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                              1.sz. melléklet 
 
 
 
 
 
a./       A díszpolgári címhez járó emlékérem részletes leírása: 
 
 
 
1./ A díszpolgári címhez járó emlékérem a rendelet 3.§./4/ bekezdése szerint bronzból készült  
     öntvény és díszdobozban kerül átadásra.  
 
2./ Az emlékérem / plakett / átmérője  123 mm, vastagsága 4 mm. 
 
3,/ Az emlékérem egyik oldala a község méretarányos / nagy / címerét ábrázolja    
     ZÁKÁNYSZÉK községnév feltüntetésével, a másik oldala polírozott, amelyre a kitüntetett  
     személy nevét és az adományozás évét vésik, Zákányszék Község Díszpolgára körirattal.  
 
 
 
 
 
 
b./  A Díszpolgárok Könyvének részletes leírása: 
 
 
1./ A Díszpolgárok Könyve  bőrkötésben készül, fedőlapján a község címere és Zákányszék  
     Község Díszpolgárai felirat látható.  
 
2./ A Díszpolgárok Könyve tartalmazza a kitüntetett személy nevét, születési évét, anyja  
     nevét, foglalkozását, az adományozás okát és keltét, a polgármester aláírását és pecsétjét.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


