Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2008.(VIII.6.) rendelete
a községi kitüntető címek adományozásáról
___________________________________________________________________________
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
a Magyar Köztáraság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (1) bekezdés f)
pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. § (6) bekezdés a) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a községi kitüntető címek adományozásáról a következő
rendeletet alkotja.
___________________________________________________________________________
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A Képviselő-testület az alábbi községi kitüntető címeket alapítja:
a) Ásotthalom Község Díszpolgára,
b) Emlékplakett,
c) Ásotthalom Község Vállalkozása,
d) Ásotthalom Község Vállalkozója,
e) Ásotthalom Tiszteletbeli Díszpolgára,
f) Ásotthalom Tiszteletbeli Polgára.
(2) „Ásotthalom Község Díszpolgára” cím adományozható annak a természetes személynek,
aki a község életében jelentős - a társadalmi, a gazdasági, a tudományos, a kulturális és a
művészeti élet területén nyújtott -, kimagasló tevékenységet végzett.
(3) „Emlékplakett” adományozható természetes személyeknek, közösségeiknek, civil
szervezeteknek, - a társadalmi, gazdasági, kulturális, művészeti, sport, illetve tudományos
- a község fejlődése és hírnevének gyarapítása érdekében végzett közmunka elismerése
céljából.
(4) „Ásotthalom Község Vállalkozása” cím adományozható annak a gazdasági társaságnak,
amely a község gazdasági életében kimagasló tevékenységet végez, a gazdasági életben
kifejtett tevékenysége révén hozzájárul a község fejlődéséhez, ismertségének
növeléséhez, jó hírnevének öregbítéséhez.
(5) „Ásotthalom Község Vállalkozója” cím adományozható annak a természetes személy
vállalkozónak, aki kimagasló tevékenységet végez valamely vállalkozásban, és e révén
hozzájárul a község fejlődéséhez, ismertségének növeléséhez, jó hírnevének
öregbítéséhez.
(6) „Ásotthalom Tiszteletbeli Díszpolgára” cím adományozható a történelmi Magyarország
elcsatolt területein élő polgárok részére, az Ásotthalom és a testvértelepülések közötti
kapcsolatépítésében elért jelentős, kimagasló tevékenység elismerése céljából.
(7) „Ásotthalom Tiszteletbeli Polgára” cím adományozható a történelmi Magyarország
elcsatolt területein élő magyarok részére.
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„ÁSOTTHALOM KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” CÍM ADOMÁNYOZÁSA
2. §
(1) Az „Ásotthalom Község Díszpolgára” cím egyaránt elismerhet jelentős életművet,
alkotást, szellemi produktumot, tudományos eredményt, kiemelkedő színvonalú munkát.
(2) Az adományozás feltétele, hogy az elismert tevékenység Ásotthalom községhez
eredményében és hatásában kötődjön.
(3) Az „Ásotthalom Község Díszpolgára” cím már nem élő személy (továbbiakban:
posztumusz személy) részére is adható az (1) és (2) bekezdésben foglalt feltételek
fennállása esetén.
(4) Évente egy élő és egy posztumusz személynek adományozható az „Ásotthalom Község
Díszpolgára” cím.
(5) Az adományozásra javaslatot tehetnek:
a.) a Képviselő-testület tagjai,
b.) a Képviselő-testület bizottságainak tagjai,
c.) az Önkormányzat intézményeinek vezetői,
d.) a községben működő civil szervezetek és vállalkozások és
e.) Ásotthalom község lakosai.
(6) Az adományozásra vonatkozó indoklással ellátott javaslatokat minden év május 31-ig
kell a polgármesterhez benyújtani.
(7) Az „Ásotthalom Község Díszpolgára” cím megjelenési formája: plakett és oklevél,
melyeket a Képviselő-testület nevében a polgármester ad át a Községi Falunap és
Kenyéráldás Ünnepén.
(8) A plakett 10 cm átmérőjű bronzérme, előlapján Ásotthalom címere látható, amely fölé
körívben a „Díszpolgár” felirat kerül, valamint a hátlapján a cím viselőjének neve és
az adományozás időpontja.
(9) Az oklevél díszes kivitelben készül, rajta az adományozó megjelölése, a Képviselőtestület határozatának száma, a kitüntető címben részesülő megjelölése, a falu címere és a
község pecsétjének lenyomata, valamint a polgármester és a jegyző aláírása szerepel.
(10) A posztumusz kitüntetés esetén a címmel járó plakettet és oklevelet az elhunyt személy
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja
szerinti közeli hozzátartozója veheti át.
EMLÉKPLAKETT ADOMÁNYOZÁSA
3. §
(1) Az „Emlékplakett” adományozására 2.§ (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint lehet
javaslatot tenni.
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(2) „Emlékplakett” évente legfeljebb 5 természetes személynek, közösségeiknek, illetve civil
szervezeteknek adható.
(3) Az „Emlékplakett” leírása: 10 cm átmérőjű bronzérme, amelynek előlapján Ásotthalom
címere látható, hátlapján pedig „Elismerés a településért tett munkáért”.
(4) Az „Emlékplakett” átadására a Községi Falunap és Kenyéráldás Ünnepén kerül sor,
melyet a Képviselő-testület nevében a polgármester ad át.
„ÁSOTTHALOM KÖZSÉG VÁLLALKOZÁSA” CÍM ADOMÁNYOZÁSA
4.§
(1) Az „Ásotthalom Község Vállalkozása” cím adományozására a 2.§ (5) bekezdésben
foglaltak szerint lehet javaslatot benyújtani a polgármesterhez minden év szeptember 15ig.
(2) Az „Ásotthalom Község Vállalkozása” cím évente egy gazdasági társaságnak adható.
(3) Az „Ásotthalom Község Vállalkozása” cím adományozásáról oklevél kerül kiállításra,
melyet a Képviselő-testület nevében a polgármester ad át a Vállalkozók Estéjén.
(4) Az oklevél tartalmazza:
a) az adományozó megjelölését,
b) a Képviselő-testület határozatának számát,
c) a falu címerét,
d) a kitüntető címben részesülő megjelölését,
e) a polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát.
„ÁSOTTHALOM KÖZSÉG VÁLLALKOZÓJA” CÍM ADOMÁYNOZÁSA
5.§
(1) Az „Ásotthalom Község Vállalkozója” cím adományozására a 2.§ (5) bekezdésben
foglaltak szerint lehet javaslatot benyújtani a polgármesterhez minden év szeptember 15ig.
(2) Az „Ásotthalom Község Vállalkozója” cím évente egy természetes személynek adható.
(3) Az „Ásotthalom Község Vállalkozója” cím adományozásáról oklevél kerül kiállításra,
melyet a Képviselő-testület nevében a polgármester ad át a Vállalkozók Estéjén.
(4) Az oklevél tartalmazza:
a) az adományozó megjelölését,
b) a Képviselő-testület határozatának számát,
c) a falu címerét,
d) a kitüntető címben részesülő megjelölését,
e) a polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát.

4

„ÁSOTTHALOM TISZTELETBELI DÍSZPOLGÁRA” ÉS
„ÁSOTTHALOM TISZTELETBELI POLGÁRA” CÍM ADOMÁNYOZÁSA
6. §
(1) „Ásotthalom Tiszteletbeli Díszpolgára” cím adományozására a 2.§ (5) bekezdésében
meghatározottakon kívül a testvértelepülés képviselő-testületének tagjai, valamint a
testvértelepülés lakosai is javaslatot tehetnek.
(2) „Ásotthalom Tiszteletbeli Polgára” cím adományozására a 2.§ (5) bekezdésében
meghatározottakon kívül a történelmi Magyarország elcsatolt területein élő természetes
személyek is javaslatot tehetnek.
(3) Az „Ásotthalom Tiszteletbeli Díszpolgára és Polgára” címek adományozására vonatkozó
indoklással ellátott javaslatokat minden év május 31-ig kell a polgármesterhez benyújtani.
(4) Az „Ásotthalom Tiszteletbeli Díszpolgára és Polgára” címek adományozásáról oklevél
kerül kiállításra, melynek átadására a Községi Falunap és Kenyéráldás ünnepén kerül sor.
(5) Elhunyt személy részére történő adományozás esetén az „Ásotthalom Tiszteletbeli
Díszpolgára és Polgára” címek adományozásáról szóló oklevelet az elhunyt személy Ptk.
685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója veheti át.
(6) Az oklevél tartalmazza:
a) az adományozó megjelölését,
b) a Képviselő-testület határozatának számát,
c) a falu címerét,
d) a kitüntető címben részesülő megjelölését,
e) a polgármester aláírását és bélyegzőlenyomatát.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
7.§
(1) A községi kitüntető címeket vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné vált.
Érdemtelen a kitüntetésre az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásáról jogerősen eltiltott.
(2) A községi kitüntető címek visszavonását az ok megjelölésével a 2.§ (5) bekezdésében és a
6.§ (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott személyek kezdeményezhetik.
(3) A kitüntető címben részesülőkről nyilvántartást kell vezetni, és ötévente címenkénti
összesítésben fényképes tablókat kell készíteni, amely tablók Ásotthalom Község
Polgármesteri Hivatalának falán kerülnek elhelyezésre.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
8. §
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(1) A Rendelet 2008. szeptember 01. napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól
kell alkalmazni.
(2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
- Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Községi Díszpolgári Cím és
Emlékplakett adományozásáról szóló 7/2000.(IV.20.) számú rendelete,
- Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Községi Díszpolgári Cím és
Emlékplakett adományozásáról szóló 7/2000.(IV.20.) számú rendeletének módosításáról
szóló 11/2000.(VI.29.) számú rendelete,
- Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Községi Díszpolgári Cím és
Emlékplakett adományozásáról szóló 7/2000.(IV.20.) számú rendeletének módosításáról
szóló 11/2001.(VI.28.) számú rendelete,
- Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Községi Díszpolgári Cím és
Emlékplakett adományozásáról szóló 7/2000.(IV.20.) számú rendeletének módosításáról
és kiegészítéséről szóló 19/2005.(IX.29.) KT. rendelete,
- Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Községi Díszpolgári Cím és
Emlékplakett adományozásáról szóló 7/2000.(IV.20.) számú rendeletének módosításáról
és kiegészítéséről szóló 17/2006.(VIII.02.) KT. rendelete.
Ásotthalom, 2008. augusztus
Petró Ferenc
polgármester

Kihirdetve: 2008. augusztus 6.

Dr. Karsai Éva
jegyző

Dr. Karsai Éva
jegyző

