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Zalaszántó Község Képviselıs-testületének 
 

5/1991. (VIII. 38.) 
 

Önkormányzati rendelete 
 

A DISZPOLGÁRI CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRÓL. 
 
Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete az Ötv. 10. §. C.) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a díszpolgári cím adományozásáról az alábbiakat rendeli el: 
 

A DISZPOLGÁRSÁG JOGINTÉZJMÉNYE ÉS A CÍM ADOMÁNYOZÁSA 
 

1. §. 
 
Zalaszántó község Önkormányzata létrehozza a díszpolgárság jogintézményét azért, hogy 
ezzel a kitüntetı címmel ismerje el a község azoknak az érdemeit, akik: 
 

a) – kiemelkedı eredménnyel munkálkodtak Zalaszántó község fejlesztése érdekében, 
- közéleti, társadalmi, gazdasági, tudományos és mővészeti téren maradandó 

alkotásaikkal emelték a község hírnevét, 
- elısegítették Zalaszántó fejlıdését, a község lakosságának kulturális és 

gazdasági elırehaladását, 
 

b) kimagasló munkásságukkal hozzájárultak a község fejlıdéséhez, tekintélyének 
emeléséhez. 

 
2. §. 

 
(1) A díszpolgári címet a község lakossága nevében Zalaszántó község önkormányzati 
képviselı-testülete adományozza annak az élı vagy már elhunyt személynek, aki az 1. §-ban 
foglaltak szerint arra érdemes. 
 
(2) A díszpolgári cím adományozását kezdeményezheti: 
 

- a képviselı-testület bármely szakbizottsága, 
- a polgármester, 
- bármely települési képviselı. 

 
(3)  Az adományozásra vonatkozó javaslatot a kezdeményezésre jogosultak elé 
terjeszthetik az állami, és pártszervezetek, a községben mőködı egyesületek. 
 

3. §. 
 
1.) A díszpolgári címet a község Önkormányzati Képviselıs-testületet nyilvános ülésén – 
ünnepélyes keretek között – adományozza. Az adományozást határozat formájában 
jegyzıkönyvbe foglalja és részletesen indokolja. 
 
(2) A díszpolgári cím adományozását tartalmazó jegyzıkönyvet, a díszpolgár életrajzát és 
fényképét külön át kell adni a megyei Levéltárnak. 
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(3)  A díszpolgári cím általában az alábbi évfordulók és események alkalmával 
adományozató: 
 
a.) A magyar Köztársaság nemzeti ünnepei: 

- március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern   
parlamentáris Magyarország megszületésének napja, 

 - augusztus 20-a, államalapító Szent István ünnepe, 
 - október 23-a, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a 
 Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja; 
 
b.) a díszpolgári címmel kitüntetendı személynek zalaszántói látogatása. 
 

3. §. 
 
(1)  Az adományozásról a díszpolgári címben részesítetteknek a polgármester: 
 - díszes tokban elhelyezett diplomát, 
 - az adományozásról szóló kismérető igazolványt  
 ad át. 
 
(2) A diplomát és az igazolványt a polgármester és a körjegyzı írja alá. 
 
(3) A díszpolgári diplomának tartalmaznia kell: 
 
 - az adományozó Zalaszántó község megjelölését, 
 - a község díszpolgárának nevét, hivatali állását, 
 - az adományozás jogcímét és indokait, továbbá 
 - az adományozás keltét. 
 
(4) A díszpolgári diploma szövege esetenként eltérı, az adományozás jogcímétıl és 
indokolásától függıen. 
 

4. §. 
 
(1) A díszpolgári cím adományozásáról a körjegyzı külön nyilvántartást vezet. 
 
(2) A nyilvántartásra díszes kivitelő albumot kell rendszeresíteni. 
 
(3) Az albumba be kell vezetni az adományozás tényét tartalmazó képviselı-testületi 
határozatot a részletes indoklással, ezen kívül itt kell elhelyezni a díszpolgár fényképét, 
aláírásával, majd keltezés után az adományozás tényét a polgármester és a körjegyzı 
aláírásával igazolja. 
 

5. §. 
 
(1) Zalaszántó község díszpolgárának e címével járó jogai: 
 
 - neve után bárhol feltüntetheti a díszpolgári címet, 
 - a képviselı-testület külön határozata alapján részt vehet az önkormányzatot  
   Képviselı delegációban, 

- díj fizetése nélkül látogathatja a község kulturális és sportrendezvényeit. 
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(2) A község díszpolgárának halála esetén díszsírhelyet kell számára biztosítani. 
 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak érvényesüléséért a körjegyzı felelıs. 
 
 

6. §. 
 
(1) A díszpolgári címet a képviselı-testület megvonhatja attól, aki annak viselésére 
 Méltatlanná vált. 
 
(2) A cím visszavonását kezdeményezhetik mindazok, akik jogosultak az adományozás 
 Kezdeményezésére. 
 
(3) A képviselı-testület az erre vonatkozó határozatát 
 
 - a 4. §-ban megjelölt albumba az alapbejegyzés mellé kell vezetni, 
 - a megvonás tényét az érdekelttel közölni kell és 
 - be kell vonni a 3. §-ban meghatározott diplomát és igazolványt. 
 
 

HATÁLYBALÉPTETİ RENDELKEZÉS 
 

7. §. 
 
E a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. 
Kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. 
 
 
Zalaszántó, 1990. augusztus 12. 
 
 
  Huszti Zoltán Ferenc    Berta Sándorné 
      Polgármester       körjegyzı 
 
 
Kihirdetve: 1991. augusztus 28. 
 
 
    Berta Sándorné 
        körjegyzı 


