
 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2013 (...) számú rendelete 
a helyi kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről 

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24..§ (9) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdése második fordulatában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 

1. Díszpolgári cím 
 
1.§ (1) Csabdi Község Díszpolgára cím adományozható annak a csabdi kötődésű magyar 
vagy európai uniós (vagy külföldi) állampolgárnak, 

a) aki valamely kiemelkedően jelentős művészeti vagy tudományos munkájával, 
sportteljesítményével vagy egész életművével országosan vagy nemzetközi viszonylatban 
általános elismerést szerzett, 

b) aki munkássága, valamint a településen a köz javára végzett önzetlen áldozatvállalása, 
továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. 
 
(2) A Csabdi Község Díszpolgára cím évente egy fő részére adományozható. 
 

(3) A Csabdi Község Díszpolgára cím elhunyt személynek, poszthumusz jelleggel is 
adományozható. 
 

(4) Az elhunyt személynek történő adományozáskor a címet az elhunyt közeli 
hozzátartozójának kell átadni. 
 

 
2.§ (1) A díszpolgárrá választott személy az adományozás napjától élvezi azokat a 
kiváltságokat, melyek a rendelet szerint megilletik. 
 
(2) Csabdi Község Díszpolgára 

a) Csabdi Község Önkormányzata által rendezett minden ünnepségre hivatalos, 

b) Neve felkerül az önkormányzati hivatal épületén elhelyezett emléktáblára, 

c) Az Önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvényeket térítésmentesen 
látogathatja 

d) külön Képviselő-testületi döntés alapján felkérhető a községet képviselő delegáció tagjának 

e) elhalálozásakor a családja beleegyezésével az önkormányzat saját halottjának tekinti és 
részére ingyenes sírhelyet biztosít, valamint viseli temetésének költségeit 
 
3.§ (1) Csabdi Község Díszpolgára címmel kitüntetett személynek Csabdi Község 
Polgármestere az adományozáskor díszpolgári oklevelet és névre szóló, iparművészeti értékű 
vázát ad át.  
 

(2) A 3.§ (1) bekezdés szerinti díszoklevél és az iparművészeti értékű váza leírását a rendelet 
1. számú melléklete tartalmazza. 
 



(3) A Csabdi Község Díszpolgára cím külföldi állampolgárnak történő adományozásakor a 
díszoklevelet az adományozott anyanyelvén, hiteles fordításban is mellékelni kell. 
 
 

2. Csabdiért Emlékplakett és Díszoklevél 
 
4.§ (1) A Csabdiért Emlékplakett és Díszoklevél kitüntetés valamely csabdi kötődésű 
kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű, különös megbecsülést kiváltó tevékenységért 
adható:  

a) egyéni teljesítményért 

b) alkotói munkaközösségek részére 

c) sportcsapatok részére 

(2) A kitüntetés odaítélhető az oktatói-nevelői munkában, a tehetséggondozás területén, a 
művészeti alkotómunkában, sportban, a környezetvédelem területén, a község kulturális 
felemelkedéséért végzett tevékenységekért is. 
 
(3) A kitüntetés képzőművészeti kivitelezésű, sorszámozott kisplakett és a mindenkori 
polgármester és jegyző által jegyzett díszes kivitelezésű oklevél. 
 
(4) A kitüntetésből évente egy adható. 
 
(5) Közösségi adományozás esetén, az Emlékplakettet és a Díszoklevelet a közösség 
képviseletétre jogosult veheti át. 
 

3. a Csabdi Község Díszpolgára cím és a Csabdiért emlékplakett adományozásának 
szabályai 

 
 
5.§ (1) A Csabdi Község Díszpolgára cím és a Csabdiért emlékplakett adományozásáról 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete évente egy alkalommal, képviselő-testületi 
ülés keretében dönt  
 

(2) A kitüntetések adományozására javaslatot tehet 

a) a Képviselő-testület tagja 

b) a község polgárai 

c) a jegyző 

d) a helyi, bejegyzett egyesületek 

e) a településen működő önszerveződő közösségek 
 
(3) A javaslatot a polgármesternek címezve, írásban kell benyújtani az adományozást 
megelőző legalább 30 nappal. A javaslatnak tartalmazni kell a javasolt személy nevét, 
részletes indokolást, valamint a javaslattevő nevét. 

(4) A kitüntetésre javasoltakról az előterjesztést a polgármester terjeszti a Képviselő-testület 
elé. 
 

(5) A kitüntetések a polgármester valamely önkormányzati rendezvényhez kapcsolódóan vagy 
képviselőtestületi ülésen, ünnepélyes keretek között adja át. 



(6) A kitüntetés tényét a polgármester a helyi újságban és a település honlapján az 
adományozást követően közzéteszi. 
 
6.§ (1) A Képviselő-testület az általa adományozott kitüntetéseket visszavonhatja, amennyiben 
viselőjük méltatlanná válik a kitüntetésre.  
 

(2) Méltatlan a kitüntetésre különösen az, akit a bíróság jogerősen eltiltott a közügyek vagy 
foglalkozásának gyakorlásától. 

(3) A kitüntetés visszavonására az adományozás szabályait kell alkalmazni. 

 

7.§ (1) A kitüntetések adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező feladatokat a 
polgármester látja el. 

(2) A kitüntetések adományozásával kapcsolatos nyilvántartási és pénzügyi feladatokat a 
jegyző látja el. 

(3) A kitüntetések nyilvántartása tartalmazza: 

a) a kitüntetésben részesült személy nevét, lakcímét 

b) a kitüntetés típusát 

c) az adományozás időpontját, indokait, az adományozásról szóló határozatot 

d) az esetleges visszavonás tényét, időpontját és az erről szóló határozatot 
 

8. § 
 
8.§ (1) A rendeletben szabályozott kitüntetések költségeinek fedezetét az önkormányzat éves 
költségvetésében biztosítja. 
 

(2) A rendelet kihirdetését követően 2013. ...-án lép hatályba. 
 
 
 

Dr. Tankó Károly     Dr. Sisa András 
       polgármester        jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a …/2013 (….) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

Csabdi Község Díszpolgára kitüntetés leírása 
 
Díszpolgári oklevél: 
 
Az oklevél sötétzöld, bőrborítású, sárgaréz sarokvédővel ellátott mappába kerül. A mappa 
külső oldalára arany betűkkel a „Díszpolgári oklevél” felirat, alatta szintén arannyal 
nyomatva arányos nagyságban Csabdi község címere. 
 

A mappát szétnyitva bal oldalon a község rendeletének kivonata arról, hogy ki kaphat 
díszpolgári címet, alatta arányos nagyságban Csabdi község színes címere helyezkedik el. 
 

A mappa jobb oldalán fent ívelten a „Díszpolgári oklevél” felirat, alatta a község címere 
arányos méretben, majd a mellékletben rögzített, az adományozott személyre vonatkozó 
szövegrész található. Az oklevél aljára Csabdi Község Önkormányzatának pecsétje kerül. Az 
oklevelet a polgármester írja alá. 
 
 
 
Díszpolgári Váza: 
 
Ajka kristály álló, hengeres porcelánváza, 20cm-es „ablakos” kristályváza. A váza előlapjára 
gravírozva az adományozott neve, a Csabdi Község Díszpolgára felirat, valamint az 
adományozás évszáma található. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. melléklet a …/2013 (….) önkormányzati rendelethez 
 
 
 

A Csabdiért Emlékplakett kitüntetés leírása 
 
 
Kisplakett: 
 
A kitüntetés képzőművészeti kivitelezésű fémből öntött, kör alakú, 10 centiméter átmérőjű 
kisplakett, amelyen a Csabdiért Emlékplakett felirat, Csabdi község címere, valamint a 
kitüntetés adományozásának éve található. A kisplakett hátlapján gravírozással sorszámozott 
 
 
Díszoklevél: 
 
Díszes kivitelezésű oklevél, amely tartalmazza a kitüntetett nevét, illetve az alkotói közösség, 
sportcsapat megnevezést (különösen indokolt esetben névsorát), a kiállítás keltét, a kisplakett 
sorszámát, valamint az adományozás indokát. Az oklevelet a polgármester és a jegyző írja 
alá. 
 


