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Káptalantóti Községi Önkormányzat
Képviselı-testületének
6/2009. (VI. 19.) számú
rendelete
Káptalantóti település díszpolgári cím és érdemérem
adományozásáról

Káptalantóti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a többször módosított 1990. évi LXV.
tv. 16. §. (1) bekezdése, illetve az 1991. évi XXXI. tv. 7. §. (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján az önkormányzat által alapítható elismerı címrıl és díjról az alábbi
rendeletet alkotja:

Preambulum
Káptalantóti település Önkormányzata a község gazdasági gyarapodását, továbbfejlıdését,
kulturális értékeinek megırzését, és annak tiszteletben tartását fı feladatának tekinti.
Vannak olyan személyek, akik a település közéletének valamely területén kiemelkedı
teljesítményt nyújtottak, illetve nyújtanak, olyanok, akiknek személye vagy tevékenysége
érdemben és elválaszthatatlanul kapcsolódik Káptalantóti községhez.
A díszpolgári címmel és az emlékéremmel az önkormányzat adózni kíván e személyeknek,
kifejezve a település elismerését példamutató magatartásukért vagy maradandó alkotásaikért,
a település szellemi és anyagi gyarapodásához való hozzájárulásukért.

1. §.
Káptalantóti község díszpolgára
(1) Káptalantóti Községi Önkormányzat Képviselı-testülete „Káptalantóti község
díszpolgára” címet alapít.
(2) Évente egy élı és egy elhunyt személy részére adományozható az (1) bekezdésben
szabályozott cím.
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2. §.
(1) A kitüntetı címre javaslatot tehetnek: önkormányzat tisztségviselıi
a településen mőködı civil szervezetek
egyházak, intézmények
magánszemélyek
(2) A kitüntetı címre az (1) bekezdésben szereplı javaslattevık javaslatukat minden év május
30-ig nyújtják be az önkormányzati képviselı-testületnek.
(3) A díszpolgári cím adományozásáról szóló javaslatot a polgármester terjeszti a képviselıtestület elé.
(4) A kitüntetı címet a képviselı-testület minısített többséggel meghozott döntésével
adományozza.

3. §.
(1) A díszpolgári címet a település lakossága nevében a képviselı-testület annak az élı vagy
elhunyt magyar állampolgárságú személynek adományozza, aki Káptalantóti településen él
vagy élt, és a preambulumban foglaltak szerint arra érdemes.
(2) A díszpolgári cím adományozására a minden év júniusában tartott falunapi ünnepségek
keretében kerül sor.

4. §.
(1)A díszpolgári címben részesítetteknek az adományozáskor a polgármester díszpolgári
oklevelet és emléktárgyat ad át.
(2) A díszpolgári oklevél leírását ezen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(3) A díszpolgári oklevél tartalmazza:
- az adományozás megjelölését
- a képviselı-testület határozatának számát
- az adományozott nevét
- az adományozó pecsétjét
(4) A díszpolgári oklevelet a polgármester írja alá.
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5. §.
Tótiért érdemérem
(1) Káptalantóti település Önkormányzati Képviselı-testülete ezúton megalapítja a „Tótiért
érdemérem” megnevezéső kitüntetést.
(2) A „Tótiért érdemérem” címmel az önkormányzat azon káptalantóti illetékességő magyar
vagy külföldi állampolgároknak kíván elismeréssel adózni, akik a településért vagy a
település közéletében valamely kimagaslót alkottak.
(3) A „Tótiért érdemérem” adományozása a 2. §-ban írt eljárás szerint történik, és az
adományozásra a 3. §. (2) bekezdés az irányadó.
(4) A „Tótiért érdemérem” leírását ezen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(5) A „Tótiért érdemérem” tartalmazza:
- az adományozás megjelölését
- a képviselı-testület határozatának számát
- az adományozott nevét
- az adományozás okát, indokát
- az adományozó pecsétjét

6. §.
(1) A díszpolgári címmel, illetve érdeméremmel kitüntetett személyt az önkormányzat által
rendezett ünnepségekre meg kell hívni, továbbá díjtalanul látogathatja az önkormányzat
rendezvényeit, létesítményeit.
7. §.
(1) A díszpolgári címet, illetve érdemérmet a kitüntetés kezdeményezésére jogosultak
javaslatára kizárólag méltatlanság címén lehet visszavonni.
(2) Méltatlan az a kitüntetett személy, akit köztörvényes bőncselekmény miatt jogerısen
elítéltek.

8. §.
Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült, és azzal összeegyeztethetı
szabályozást tartalmaz.
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9. §.
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Káptalantóti, 2009. június 15.

Istvándi Ferenc
polgármester

Dr. Máté András
körjegyzı

Kihirdetve: Káptalantóti, 2009. június 19.

Dr. Máté András
körjegyzı

