
CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

16/2005.(X.7.)
r e n d e l e t e

a ”Csorvás Városért”emlékplakett kitüntető díjról és
a ”Csorvás Város Díszpolgára” kitüntető címről

  
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 
helyi  önkormányzatokról  szóló 1990.  évi  LXV. törvény 1.§ (6)  bekezdésében és  16.§ (1) 
bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  a  ”Csorvás  Városért”  emlékplakett  kitüntető 
díjról, és a ”Csorvás Város” Díszpolgára” kitüntető címről az alábbi rendeletet alkotja. 

 
I.FEJEZET

 
 

A ”Csorvás Városért”emlékplakett kitüntető díj és
a ”Csorvás Város Díszpolgára” kitüntető cím

  
 
1.§ (1)  A  Képviselő-  testület,  attól  a  céltól  vezérelve,  hogy  méltó  módon  kifejezésre 
juttathassa  a  Csorváshoz  kötődő,  a  közélet,  a  gazdasági  élet,  vagy  a  tudományos  illetve 
művészeti élet terén kimagasló érdemeket szerzők, valamint a város arculatának alakításában 
és fejlesztésében maradandó értéket alkotók tevékenysége iránti tiszteletét és megbecsülését, 
kitüntető díjat, illetve kitüntető címet (a továbbiakban együtt: kitüntetések) alapít.
        
       (2)  ”Csorvás  Városért”  emlékplakett  kitüntető  díj  (a  továbbiakban:  kitüntető  díj), 
adományozható annak a természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező  szervezetnek,  aki  (amely)  az  (1)  bekezdésben  felsorolt  tevékenységi  területek 
bármelyikén magas színvonalú teljesítményt nyújtott. 
        
       (3)  ”Csorvás  Város  Díszpolgára”  kitüntető  cím  (a  továbbiakban:  kitüntető  cím) 
adományozható  annak  a  természetes  személynek,  aki  az  (1)  bekezdésben  felsorolt 
tevékenységi területek bármelyikén az életművével olyan időtálló eredményt ért el, ami széles 
körben,  esetleg  nem csak  hazai  viszonylatban,  de  nemzetközi  szinten  is  növelte  a  város 
ismertségét, és öregbítette jó hírnevét. 
       
       (4)  A kitüntető  cím posztumusz  is  adományozható.  Ebben az  esetben a  kitüntetés 
átvételére a kitüntetett legközelebbi hozzátartozója jogosult.

 2.§ (1) A kitüntető díj egy mindkét oldalán megmunkált, 10 cm átmérőjű, 0,5 cm vastagságú, 
kör  alakú,  bronzból  készült  érem,  amelynek  előlapján Csorvás címere  alatt,  félkörívben a 
”Csorvás Városért” felirat látható. 



Az érem hátlapján  felül,  balról  jobbra  hajló  félkörben  a  „Csorvás  Város  Önkormányzata 
Képviselő-testületének”  felirat,  míg  alul,  balról  jobbra  hajló  félkörben  a  „Kitüntető  Díja” 
felirat látható, az érem hátlapjának közepén pedig a kitüntető díjban részesített neve, és az 
adományozás éve van feltüntetve. 
       
       (2) A kitüntető cím adományozásának jelképe egy 18 karátos  aranyból  készült,  és 
Csorvás címerével díszített pecsétgyűrű. 
        
       (3) A kitüntető díj,  és a kitüntető cím adományozása mellett  az egyidejűleg átadott 
oklevél is tanúsítja az adományozó nevét, a kitüntető díj illetve cím megnevezését, a kitüntető 
díjban illetve cím adományozásában részesített nevét, a kitüntetésre való érdemesség rövid 
indokolását, a kitüntető díj illetve cím adományozásának idejét, valamint a polgármester és a 
jegyző aláírását, továbbá a Képviselő-testület pecsétjének lenyomatát. 

 
 

II. FEJEZET
 

 A ”Csorvás Városért”emlékplakett kitüntető díj és
a ”Csorvás Város Díszpolgára” kitüntető cím 

adományozása
      

 3.§ (1) A kitüntetéseket a Képviselő-testület adományozza.      

       (2) A kitüntetések adományozására javaslatot tehet: 
a) a Képviselő-testület bármelyik tagja, bizottsága, vagy bizottsági tagja, 
b) a polgármester, 
c) a jegyző, 
d) az önkormányzati intézmények vezetői az intézményeik képviseletében, 
e) érdekképviseleti szervek, szakmai szövetségek,
f) politikai pártok, egyesületek, egyházak, 
g) civil szervezetek. 

      
      (3)  1 A kitüntetések adományozására tett javaslatokat - részletes indokolással ellátva - 
írásban kell benyújtani a Képviselő-testülethez. A javaslattétel határideje a tárgyév június 15. 
napja.
      
      (4) A beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága törvényességi, 
valamint tartalmi szempontból megvizsgálja, döntésre előkészíti, és a Képviselő-testület elé 
terjeszti.

      (5) 2 A Képviselő-testület nevében a kitüntetéseket a polgármester adja át, az augusztus 
20-án rendezett ünnepségen. 

 

1 Módosította a „Csorvás Városért” emlékplakett kitüntető díjról és a „Csorvás Város Díszpolgára” kitüntető 
címről szóló 16/2005.(X.7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 
1. §-ának (1) bekezdése. Hatályos 2014. VI. 1-jétől.
2 Módosította a „Csorvás Városért” emlékplakett kitüntető díjról és a „Csorvás Város Díszpolgára” kitüntető 
címről szóló 16/2005.(X.7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 
1. §-ának (2) bekezdése. Hatályos 2014. VI. 1-jétől.
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III. FEJEZET

  
A ”Csorvás Városért”emlékplakett kitüntető díj és

a ”Csorvás Város Díszpolgára” kitüntető cím 
visszavonása

  
4.§ (1) A kitüntetést vissza lehet vonni attól, aki arra érdemtelenné válik, így különösen, ha a 
bíróság  szándékosan  elkövetett  bűncselekmény  miatt  jogerősen elítéli,  illetve  a  közügyek 
gyakorlásától jogerősen eltiltja. 
      
      (2) A kitüntetés visszavonására a 3.§ (2) bekezdésében foglaltak tehetnek –a határidő 
kivételével- a 3.§ (3) bekezdésében meghatározott módon javaslatot. A beérkezett javaslatot a 
Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága a 3.§ (4) bekezdésében meghatározott módon kezeli.
       
      (3) A kitüntetés  visszavonására tett javaslatról a Képviselő-testület dönt, és szükség 
esetén  a  polgármester  útján  gondoskodik  a  kitüntetésekhez  kapcsolódó  jelképek 
visszavonásáról is.
  
 

IV. FEJEZET
  

 
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

5.§  (1)  3 A kitüntetések adományozása és visszavonása tárgyában hozott képviselő-testületi 
határozatokat a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
        
        (2) 4 A kitüntető díjban, és külön a kitüntető címben részesítettekről – a kitüntetésben 
részesítettek fényképét is tartalmazó – díszalbumot kell vezetni.

6.§ Ez a rendelet 2005. november 1. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti 
Csorvás  Nagyközség  Önkormányzatának  a  „Csorvás  Nagyközségért”  emlékplakett  és 
díszpolgári cím adományozásáról szóló 3/1990.(XII.19.)számú rendelete. 

  
            Szilágyi Menyhért                                         Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi 
                polgármester                                                                       jegyző 

Kihirdetve: 2005. október 7.

3 Módosította a „Csorvás Városért” emlékplakett kitüntető díjról és a „Csorvás Város Díszpolgára” kitüntető 
címről szóló 16/2005.(X.7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2006.(II.3.) önkormányzati rendelet 
1. §-a. Hatályos 2006. II. 3-tól.
4 Módosította a „Csorvás Városért” emlékplakett kitüntető díjról és a „Csorvás Város Díszpolgára” kitüntető 
címről szóló 16/2005.(X.7.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2006.(II.3.) önkormányzati rendelet 
1. §-a. Hatályos 2006. II. 3-tól.
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