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Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 

 
a 3/1998.(VI.02.) Ktr. sz., a 5/2011. (II.28.) Ktr. sz., a 15/2015. (VII.08.) Ktr. sz. és a 

19/2015. (XI.03.) Ktr. sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
 

5/1996.(V.30.)Ktr. sz. rendelete 
 

„TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím alapításáról és adományozásának rendjéről 
 
Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a 
település szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben 
részesíthesse, valamint személyüket és tevékenységüket megfelelőképpen értékelve példaként 
állíthassa a jelen és az utókor elé 
 

„TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” 
 

címet alapít és adományozásának feltételeit, az eljárás rendjét a következő rendeletében 
szabályozza. 
 

1. §.  
 

DÍSZPOLGÁRI CÍM 
 

(1) „TISZAALPÁR DÍSZPOLGÁRA” cím annak az élő vagy elhunyt magyar vagy 
külföldi állampolgárnak adományozható, aki Tiszaalpár nagyközség érdekében 
kifejtett kiemelkedő jelentőségű tevékenységével vagy egész életművével olyan 
általános elismerést szerzett, amely egyértelműen hozzájárult a település fejlődéséhez, 
értékei megóvásához, polgárai életkörülményeinek javulásához, a település jó 
hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként 
személye vagy annak emléke köztiszteletben áll. 

 
(2)1 Az adható díszpolgári címek számát évente – az előterjesztett javaslatok számát és a 

cím adományozásának indokoltságát figyelembe véve – a Képviselő-testület minősített 
többséggel állapítja meg.  

 
(3) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és plakett (emlékplakett) 

jár.  
 
 A díszpolgári oklevél tartalmazza: 

- az adományozás megjelölését, 
- a Képviselő-testület határozatának megjelölését, 
- az adományozott nevét, 
- az adományozó pecsétjét. 

 
A díszpolgári oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.  

 
 

                                                 
1  Az 1. §. (2) bekezdés a 3/1998.(VI.02.)Ktr. sz. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. 
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2. §.  
 

A díszpolgári címhez kapcsolódó jogok, kötelességek 
 
(1) Tiszaalpár díszpolgára az adományozás napjától viselheti a kitüntető címet, valamint 

élvezheti azokat a külön jogokat, amelyek e rendelet szerint Tiszaalpár díszpolgárait 
megilletik.  

 
(2) Tiszaalpár díszpolgára: 
 

a.) tanácskozási joggal vehet részt a Képviselő-testület ülésein, 
b.) az Önkormányzat valamennyi rendezvényein díszvendég és lehetőség szerint 

ezeken megkülönböztetett hely illeti meg, 
c.) ingyenesen jogosult valamennyi önkormányzati sajtótermékre, melyek 

költségét a Képviselő-testület viseli, 
d.) amennyiben életkörülményei alakulása ezt igényli, vagy szükségessé teszi, az 

Önkormányzat – lehetőségei szerint – anyagi, erkölcsi vagy természetbeni 
segítségben részesítheti, 

e.) elhalálozása esetén – hozzátartozói beleegyezésével – az Önkormányzat saját 
halottjának tekinti. 

 
3. §.  

 
A díszpolgári cím adományozásának rendje 

 
(1)  A díszpolgári címet évenként augusztus 20-a, államalapító Szent István ünnepe 

alkalmából szervezett községi ünnepen vagy ünnepi képviselő-testületi ülésen a 
polgármester adja át.  

 
(2)2 A kitüntető címre javaslatot tehet önkormányzati bizottság, a képviselők, 

polgármester, jegyző, civil szervezetek, közösségek, a településen működő 
nemzetiségi önkormányzat. A javaslatot minden évben május 31-ig lehet a 
polgármesterhez írásban benyújtani.  

 
(3)3 A díszpolgári cím odaítélését és átadását megelőző eljárást a Pénzügyi és Gazdasági 

Bizottság folytatja le.   
 
(4)4 A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a javaslatát a Képviselő-testület elé terjeszti, 

melyről a testület minősített többséggel dönt. 
 
 

                                                 
2 A 3. §. (2) bekezdés a 3/1998.(VI.02.)Ktr. sz. rendelet 2. §-ával, valamint a 19/2015. (XI.03.) önkormányzati 
rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. 
3 A 3. §. (3) bekezdése az 5/2011.(II.28.)Ktr. sz. rendelet 1. §-ával, valamint a 15/2015.(VII.8.) önkormányzati 
rendelet 1. §-ával  megállapított szöveg. 
4 A 3. §. (4) bekezdése az 5/2011.(II.28.)Ktr. sz. rendelet 1. §-ával, valamint a 15/2015. (VII.8.) önkormányzati 
rendelet 1. §-ával  megállapított szöveg. 
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4. §.  
 

A díszpolgári cím visszavonása 
 

(1)  A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra 
érdemtelenné válik. 

 
(2) Érdemtelen a díszpolgári címre különösen az, aki közösségellenes magatartást tanúsít, 

vagy akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. 
 
(3) A visszavonás módjára a 3. §. (3)-(4) bekezdésében foglalt szabályokat kell 

értelemszerűen alkalmazni. 
 

5. §.  
 

Vegyes és záró rendelkezések 
 

(1) Külföldi állampolgárnak a cím adományozásakor saját államának nyelvén, ha ez nem 
lehetséges, német vagy angol nyelvű, a díszpolgári oklevél hiteles fordítását is 
mellékelni kell. 

 
(2) A díszpolgári cím meghalt személy részére történő adományozásakor a díszoklevelet 

és plakettet az elhunyt hozzátartozójának kell átadni. 
Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az oklevelet a település helytörténeti 
helyiségében kell elhelyezni. 

 
(3) A díszpolgári cím elismerésében részesített személyekről a „Település díszpolgárainak 

könyve”-t kell vezetni. A bejegyzésről a jegyző gondoskodik, melyet a polgármester 
és a jegyző ír alá. 

 
(4) A díszpolgári címmel járó juttatások költségeinek tervezetét az Önkormányzat éves 

költségvetésében kell megtervezni és biztosítani. 
 

6. §.  
 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lét hatályba. 
 
 
 
 
 
  Biczók Mihály s. k.     Barton András s. k. 
        jegyző                               polgármester 


