Csenger Város Önkormányzat Képviselő- Testületének
9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelete

Csenger Város „Díszpolgári cím”, a „Csenger Szolgálatáért” érdemérem és a
„Csengerért” kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről

Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII.
törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket
rendeli el:
1. A „Csenger Város Díszpolgára kitüntető cím” adományozása
1. § (1)„Csenger Város Díszpolgára kitüntető cím” (a továbbiakban:
díszpolgári cím) adományozható annak a természetes személynek, aki
valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével olyan
általános elismerést szerzett Csenger városának, amely hozzájárult a város jó
hírnevének öregbítéséhez. A város fejlesztésében, a társadalmi, szociális,
gazdasági, kulturális, sportélet bármely területén kiemelkedően hasznos
munkát végzett és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó
eredményeket ért el, továbbá példamutató emberi magatartása miatt
egyébként köztiszteletben áll.
(2)
A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és tárgyjutalom
jár. A tárgyjutalom összegét a Képviselő – testület nettó 100.000.- Ft összegben
állapítja meg.
(3)
Díszpolgári címet a Képviselő- testület évente legfeljebb 10 fő részére
adományozhat.
2.A díszpolgári címmel járó kedvezmények
2. §(1) „Csenger Város Díszpolgára” az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető
címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a
díszpolgárt megilletik.

(2)

A város díszpolgára:
a) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő – testület ülésein,
b) a Csenger Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által
rendezett minden ünnepségre hivatalos, és a lehetőségek szerint ezeken
megkülönböztetett hely illeti meg,
c) díjtalanul látogathatja az Önkormányzat fenntartásában lévő közművelődési
intézményeket és az önkormányzat által szervezett rendezvényeket,
d) díjtalan előfizetésre jogosult a város havilapjára, az előfizetés költségeit az
önkormányzat viseli,
e) elhalálozása esetén – az elhalt házastársának, vagy élettársának, ennek
hiányában egyeneságbeli rokonának, ennek hiányában testvérének
beleegyezésével – az Önkormányzat saját halottjának tekinti, és a temetőkről
és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott
feltételekkel díszsírhelyet biztosít számára.
3.A díszpolgári cím adományozásának rendje

3. §(1) A díszpolgári címet az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából rendezett
önkormányzati ünnepségen kell átadni.
(2)

A díszpolgári cím adományozását jogosultak kezdeményezni:
a) Polgármester
b) Települési képviselő
c) Képviselő – testület bizottsága

(3)
Az elismerés odaítélését és átadását megelőző eljárást a Képviselő – testület
folytatja le. Az elismerés odaítélését megelőzően a Képviselő- testület ideiglenes
bizottságot hozhat létre, mely a város köztiszteletben álló polgárai, egyesületek és
érdekközösségek felkérése mellett értékelheti a javaslatokat. Az ad hoc bizottság
javaslatot tehet a Képviselő- testületnek a díszpolgári cím adományozására.
(4)
Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is
adományozható. Ebben az esetben az elismerés, és az azzal járó pénzjutalom
átvételére a díjazott özvegye, leszármazója vagy más, intézkedésre jogosult
hozzátartozója veheti át.

(5)
A díszpolgári cím adományozásáról szóló díszoklevelet és tárgyjutalmat a
Polgármester adja át.

4.A „Csenger Szolgálatáért” érdemérem alapításáról
4. §(1) Csenger Város Önkormányzata „Csenger Szolgálatáért” érdemérmet alapít.
(2)
Az érem kör alakú, átmérője 12 cm, anyaga bronz, bőr tokban. Egyik oldalán a
Makovecz Imre Általános és Alapfokú Művészeti Iskola egy részlete a „Csenger
Szolgálatáért” feliratba foglalva, a másik oldalán a város címere látható.
„Csenger Szolgálatáért” kitüntetést a Képviselő- testület évente legfeljebb 10 fő
részére adományozhat.
5.A „Csenger Szolgálatáért” érdemérem adományozása
5. § (1) A „Csenger Szolgálatáért” érdemérem és az azzal együtt járó tárgyjutalom
adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, közösségnek
(továbbiakban: kitüntetett), aki(k) Csenger Város életének szellemi, kulturális,
gazdasági, lelki, sport és egyéb fontos, életműszerűen 20 évet meghaladó
formálásáért lelkiismeretesen, önfeláldozóan, a közösség céljainak érdekében,
kiemelkedően tevékenykedtek és munkásságukkal hozzájárultak a város hírnevének
öregbítéséhez, elismerést szereztek és példamutató emberi magatartásuk miatt
köztiszteletben állnak.
(2)
A „Csenger Szolgálatáért” kitüntetéssel külön erre a célra készített oklevél és
tárgyjutalom jár. A tárgyjutalom összegét a Képviselő – testület nettó 60.000.- Ft.
összegben állapítja meg.
6.A „Csenger Szolgálatáért” érdemérem adományozásának rendje
6. §(1)A kitüntetést az augusztus 20–ai állami ünnep alkalmából rendezett
önkormányzati ünnepségen kell átadni.
(2)
Az elismerés odaítélését és átadását megelőző eljárást - a Képviselő – testület
folytatja le, a város köztiszteletben álló polgárai, egyesületek és érdekközösségek
felkérésével.
(3)
A kitüntetést a polgármester, az alpolgármester vagy a képviselő-testület által
felkért személy adja át.
(4)
A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a polgármester,
települési képviselő,
a képviselő-testület bizottsága, elnöke,
jegyző,
az önkormányzat fenntartásában működő intézmény vezetője,
bármely, a városban tevékenységet kifejtő gazdasági, társadalmi szervezet,
a város polgárai.

(5)
A beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület megtárgyalja és az eljárás során
figyelembe veszi a polgármester, illetve az ágazatilag illetékes szakemberek, vezetők
és a város polgárai véleményét.
(6)
A már elhalálozott, de a kitüntetésre érdemes személy esetén posztumusz
kitüntetés is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a díjazott
özvegye, leszármazója vagy más, intézkedésre jogosult hozzátartozója jogosult.
7.A „Csenger Szolgálatáért” érdemérem elismeréssel járó kedvezmények
7. §(1) A kitüntetett
a) az önkormányzat által rendezett minden helyi és nemzeti ünnepségre
hivatalos és lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,
b) díjtalan előfizetésre jogosult a város havilapjára, az előfizetés költségeit az
önkormányzat viseli,
c) elhalálozása esetén – az elhalt házastársának, vagy élettársának, ennek
hiányában egyeneságbeli rokonának, ennek hiányában testvérének
beleegyezésével beleegyezésével – az Önkormányzat saját halottjának tekinti,
és a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott feltételekkel díszsírhelyet biztosít számára.
8. „Csengerért” kitüntetés alapításáról
8. §(1) Csenger Város Önkormányzata a város érdekében kifejtett tevékenység
megbecsülésére „Csengerért” kitüntetést alapít.
(2)
A kitüntetés 105 mm átmérőjű kétoldalas bronzérem, vastagsága 8 mm. Első
oldalán a csengeri Református műemléktemplom apszis részlete látható, alatta
„Csengerért” felirattal, hátsó oldalán a város címere látható.
9. A „Csengerért” kitüntetés adományozása
9. §(1) „Csengerért” kitüntetés adományozható annak a természetes személynek,
csapatnak, csoportnak, közösségnek, aki(k), illetve amely(ek) a település társadalmi,
gazdasági fejlődése, a kulturális élet területén, sportéletben, sportteljesítmény
területén egyszeri vagy többszöri kiemelkedő tevékenységéért, magas szakmai
színvonalat ért el, valamint a lakosság érdekében kiemelkedő közhasznú társadalmi
tevékenységet fejtett ki és ezzel jelentősen hozzájárult a település anyagi és szellemi
értékeinek gyarapításához.
(2)
A „Csengerért” kitüntetéssel külön erre a célra készített oklevél és
tárgyjutalom jár. A tárgyjutalom összegét a Képviselő – testület nettó 40.000.- Ft
összegben állapítja meg.

(3)
„Csengerért” kitüntetést a Képviselő- testület évente legfeljebb 10 fő részére
adományozhat.

10. A „Csengerért” kitüntetés adományozásának rendje
10. § (1)
A kitüntetést az augusztus 20. – i állami ünnep alkalmából rendezett
ünnepségen kell átadni.
(2)
Az elismerés odaítélését és átadását megelőző eljárást a Képviselő – testület
folytatja le, a város köztiszteletben álló polgárai, egyesületek és érdekközösségek
felkérésével. A kitüntetés átadásának időpontjáról a Képviselő-testület az
adományozással egyidejűleg határoz.
(3)
A kitüntetést a polgármester, az alpolgármester vagy a Képviselő-testület által
felkért személy adja át.
(4)

A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

polgármester,
települési képviselő,
a képviselő-testület bizottsága, elnöke,
jegyző,
önkormányzat fenntartásában működő intézményvezető,
bármely, a városban tevékenységet kifejtő gazdasági, társadalmi
szervezet,
g) a város polgárai.
(5)
A beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület megtárgyalja és az eljárás során
figyelembe veszi a polgármester, illetve az ágazatilag illetékes szakemberek, vezetők
és a város polgárai véleményét.
(6)
A már elhalálozott, de a kitüntetésre érdemes személy esetén posztumusz
kitüntetés is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére az elhalt
házastársa, vagy élettársa, ennek hiányában egyeneságbeli rokona, ennek hiányában
testvére jogosult.

11. A „Csengerért” kitüntetéssel járó kedvezmények
11. §(1)

A kitüntetett:
a) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és
lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,

b) díjtalan előfizetésre jogosult a város havilapjára, az előfizetés költségeit
az önkormányzat viseli.
12. Az elismerések adományozásának rendje
12. § (1) A „Csenger Város Díszpolgára" „Csenger szolgálatáért” és a „Csengerért”
elismerések átadására minden évben az augusztus 20-i állami ünnep alkalmával
rendezett városi rendezvény során történik.
(2) Az elismerések adományozására Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalhoz
javaslatot írásban, az 1, 2, és 3. melléklet szerinti javaslattételi nyomtatványon
megfelelő indokolással ellátva tehetnek magánszemélyek, civil szervezetek, és
közösségek.
(3) Az elismerések adományozására vonatkozó javaslattételi határidő: május 15.
napja.
(4) A javaslattételi felhívást a (3) bekezdésben megjelölt beadási határidőt megelőző
60. napig a város hivatalos honlapján közzé kell tenni.

13. Az elismerések visszavonására vonatkozó szabályok

12. §(1) Az adományozott „Csenger Város Díszpolgára Kitüntető Cím”, „Csenger
Szolgálatáért” érdemérem, „Csengerért” érdemérem és jutalom, valamint a kitüntetéssel
együtt járó kedvezmények visszavonhatók, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik.
(2)

Érdemtelenné válik a képviselő-testület által adományozott elismerésre az

a) akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre
ítéltek.
b) aki olyan magatartást tanúsít, mellyel veszélyezteti a köztisztelet fenntartását.
(3)A méltatlanná vált személytől a képviselő-testület az elismerés visszavonja
(4)Az elismerések visszavonására, az egyes elismerések adományozásának rendjére
vonatkozóan, a rendelet 3. §, 6. § és 10. § - ában foglalt szabályok megfelelő
alkalmazásával kell intézkedni.

14. Záró rendelkezések
13.§ (1)
Az elismerésben részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal
nyilvántartást vezet és gondoskodik a rendelet 2.§ (2) bekezdésében, a 7. § (1)
bekezdésében, valamint a rendelet 11. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések
érvényesüléséről.
(2)
Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét az Önkormányzat éves
költségvetésében kell biztosítani.
(3)
Amennyiben a kitüntetett más rendelet alapján már részesült a rendelet 2. § (2)
bekezdése, 7. § (1) bekezdése, valamint a 11.§ (1) bekezdése szerinti kedvezmények
valamelyikében, úgy részére – a jog fenntartása mellett – újból a rendelet szerint nem
kell megállapítani.
(4)
Az egyes kitüntető cím, elismerések adományozására kizárólag írásban
tehetnek javaslatot a rendelet 3. § (2) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében, valamint a
rendelet 10. § (4) bekezdésében meghatározottak személyek. Az írásbeli javaslattételt
minden esetben indokolással együtt lehet a Képviselő – testület elé terjeszteni.
(5)

Ez a rendelet a 2015. július 24-én 12 órakor lép hatályba.

(6)

Hatályát veszti

a) Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének a „Csenger Város
Díszpolgári cím”, a „Csenger Szolgálatáért” érdemérem és a „Csengerért”
kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2011.
(VII.21.) önkormányzati rendelete
b) Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének A Csenger Város
„Díszpolgári cím”, a „Csenger Szolgálatáért” érdemérem és a „Csengerért”
kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2011.(VII.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2012.(VIII.23) önkormányzati
rendelete.
Csenger, 2015. július 24.
/ : Forján Zsolt : /
Polgármester

/ : Dr. Simai Zoltán : /
Címzetes főjegyző

1. melléklet a 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelethez

javaslattételi felhívás
„CSENGER VÁROS DÍSZPOLGÁRA” ELISMERÉS
ADOMÁNYOZÁSÁRA
Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének Csenger Város „Díszpolgári
cím”, a „Csenger Szolgálatáért” érdemérem és a „Csengerért” kitüntető cím
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 9/2015.(VII.24.) önkormányzati
rendeletében foglaltak szerint Díszpolgári cím adományozható.

„Csenger Város Díszpolgára kitüntető cím” (a továbbiakban: díszpolgári
cím)adományozható annak a természetes személynek, aki valamely kiemelkedően
jelentős munkájával, vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett
Csenger városának, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez. A város
fejlesztésében, a társadalmi, szociális, gazdasági, kulturális, sportélet bármely
területén kiemelkedően hasznos munkát végzett és ennek révén a város értékeit
növelő, maradandó eredményeket ért el, továbbá példamutató emberi magatartása
miatt egyébként köztiszteletben áll.
A Díszpolgári cím átadására minden évben az augusztus 20-i városi ünnepségen
kerül sor.
A rendelet értelmében az elismerések adományozására a Csengeri Közös
Önkormányzati Hivatalhoz javaslatot írásban, megfelelő indoklással ellátva tehetnek
magánszemélyek, civil szervezetek és közösségek.
(A felhívás és a formanyomtatvány letölthető a www.csenger.hu városi honlapról,
illetve a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán igényelhető.)

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK CÍMZETT,
AZ ELŐÍRT SZEMPONTOK SZERINT MEGFOGALMAZOTT,
RÉSZLETESEN INDOKOLT, ÉS A JAVASLATTEVŐ(K) ALÁÍRÁSÁVAL
ELLÁTOTT AJÁNLÁSOKAT
20….ÉV ……….HÓ ….-NAPIG LEHET BENYÚJTANI
A CSENGERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TITKÁRSÁGÁHOZ.

Kérjük, hogy tegyen javaslatot a város legmagasabb kitüntetéseinek
adományozására!
Együttműködését köszönjük!

polgármester

Javaslat „Csenger Város Díszpolgára” elismerés adományozására

A városi kitüntetésre
javasolt személy, közösség,
gazdasági szervezet
- neve
- adatai

A javasolt városi kitüntetés
megnevezése
Csenger Város Díszpolgára

A javasolt személy,
közösség, gazdasági
szervezet
Csenger városáért végzett,
(az alaptevékenységét
meghaladó)

kiemelkedő munkásságának
részletes ismertetése

A javaslattevő(k)
megnevezése, aláírása(i)
(dátum)
(a szempontrendszer elemeinek megtartásával önálló dokumentumként is benyújtható az
ajánlás)

2. melléklet a 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelethez
JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS
„CSENGER SZOLGÁLATÁÉRT” ELISMERÉS
ADOMÁNYOZÁSÁRA
Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének Csenger Város „Díszpolgári cím”, a
„Csenger Szolgálatáért” érdemérem és a „Csengerért” kitüntető cím alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendeletében foglaltak
szerint „Csenger szolgálatáért” elismerés adományozható.
A „Csenger Szolgálatáért” érdemérem és az azzal együtt járó tárgyjutalom adományozható
annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, közösségnek (továbbiakban: kitüntetett),
aki(k) Csenger Város életének szellemi, kulturális, gazdasági, lelki, sport és egyéb fontos,
életműszerűen 20 évet meghaladó formálásáért lelkiismeretesen, önfeláldozóan, a közösség
céljainak érdekében, kiemelkedően tevékenykedtek és munkásságukkal hozzájárultak a
város hírnevének öregbítéséhez, elismerést szereztek és példamutató emberi magatartásuk
miatt köztiszteletben állnak.
„Csenger szolgálatáért” elismerés átadására minden évben az augusztus 20-i városi
ünnepségen kerül sor.
A rendelet értelmében az elismerések adományozására a Csengeri Közös Önkormányzati
Hivatalhoz javaslatot írásban, megfelelő indoklással ellátva tehetnek magánszemélyek, civil
szervezetek és közösségek.
(A felhívás és a formanyomtatvány letölthető a www.csenger.hu városi honlapról, illetve a
Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán igényelhető.)
AZ KÉPVISELŐ- TESTÜLETNEK CÍMZETT,
AZ ALÁBBI SZEMPONTOK SZERINT MEGFOGALMAZOTT,
RÉSZLETESEN INDOKOLT, ÉS A
JAVASLATTEVŐ(K) ALÁÍRÁSÁVAL ELLÁTOTT AJÁNLÁSOKAT
……..ÉV ……………….HÓ ………NAPIG LEHET BENYÚJTANI
A CSENGERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TITKÁRSÁGÁHOZ.
(AZ AJÁNLÓLAP A WWW.CSENGER.HUVÁROSI HONLAPRÓL LETÖLTHETŐ)
Kérjük, hogy tegyen javaslatot „Csenger szolgálatáért”elismerés adományozására!
Együttműködését köszönjük!
Polgármester

JAVASLAT „CSENGER SZOLGÁLATÁÉRT” ….. ÉVI ADOMÁNYOZÁSÁRA

A „Csenger szolgálatáért” elismerésre
javasolt személy, közösség, gazdasági
szervezet
- neve
- adatai

A
javasolt
személy,
gazdasági szervezet

közösség,

Csengervárosáért …….-ban végzett,
(az alaptevékenységét meghaladó)
kiemelkedő munkásságának
részletes ismertetése

A
javaslattevő(k)
aláírása(i)

megnevezése,

(dátum)

(a szempontrendszer elemeinek megtartásával önálló dokumentumként is
benyújtható az ajánlás)

3. melléklet a 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendelethez
javaslattételi felhívás
„Csengerért” elismerés
ADOMÁNYOZÁSÁRA
Csenger Város Önkormányzat Képviselő-testületének Csenger Város „Díszpolgári cím”, a
„Csenger Szolgálatáért” érdemérem és a „Csengerért” kitüntető cím alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 9/2015.(VII.24.) önkormányzati rendeletében foglaltak
szerint „Csengerért” elismerés adományozható.

„Csengerért” kitüntetés adományozható annak a természetes személynek, csapatnak,
csoportnak, közösségnek, aki(k), illetve amely(ek) a település társadalmi, gazdasági
fejlődése, a kulturális élet területén, sportéletben, sportteljesítmény területén egyszeri
vagy többszöri kiemelkedő tevékenységéért, magas szakmai színvonalat ért el,
valamint a lakosság érdekében kiemelkedő közhasznú társadalmi tevékenységet
fejtett ki és ezzel jelentősen hozzájárult a település anyagi és szellemi értékeinek
gyarapításához.
„Csengerért” elismerés átadására minden évben az augusztus 20-i városi ünnepségen kerül
sor. A rendelet értelmében az elismerések adományozására a Csengeri Közös
Önkormányzati Hivatalhoz javaslatot írásban, megfelelő indoklással ellátva tehetnek
magánszemélyek, civil szervezetek és közösségek.
(A felhívás és a formanyomtatvány letölthető a www.csenger.hu városi honlapról, illetve a
Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán igényelhető.)
AZ KÉPVISELŐ- TESTÜLETNEK CÍMZETT,
AZ ALÁBBI SZEMPONTOK SZERINT MEGFOGALMAZOTT,
RÉSZLETESEN INDOKOLT, ÉS A
JAVASLATTEVŐ(K) ALÁÍRÁSÁVAL ELLÁTOTT AJÁNLÁSOKAT
……..ÉV ……………….HÓ ………NAPIG LEHET BENYÚJTANI
A CSENGERI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TITKÁRSÁGÁHOZ.
(AZ AJÁNLÓLAP A WWW.CSENGER.HU VÁROSI HONLAPRÓL LETÖLTHETŐ)
Kérjük, hogy tegyen javaslatot „Csengerért” elismerés adományozására!
Együttműködését köszönjük!
Polgármester

JAVASLAT „CSENGERÉRT” ….. ÉVI ADOMÁNYOZÁSÁRA

A „Csengerért” elismerésre javasolt
személy,
közösség,
gazdasági
szervezet
- neve

- adatai

A javasolt személy,
gazdasági szervezet

közösség,

Csenger városáért …….-ban végzett,
(az alaptevékenységét meghaladó)
kiemelkedő munkásságának
részletes ismertetése

A javaslattevő(k)
aláírása(i)

megnevezése,

(dátum)

(a szempontrendszer elemeinek megtartásával önálló dokumentumként is
benyújtható az ajánlás)

