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Mátraszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 22.) 

önkormányzati rendelete 

a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről 

Mátraszentimre Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában 

kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, 

valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen 

utókor elé Mátraszentimre Díszpolgára Címet alapít, s ezen elismerések adományozásának feltételeit 

és az eljárás rendjét a következő rendeletben szabályozza: 

1. A díszpolgári cím 

1. § 

(1) A Mátraszentimre Díszpolgára Cím adományozható annak a magyar állampolgárnak, aki 

valamely jelentős munkájával vagy egész életművével mind a településen belül, mind pedig 

országosan olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a település jó hírnevének 

öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. 

(2) Díszpolgári cím évente adományozható. 

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

2. § 

(1) A település díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi 

azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik. 

(2) A település díszpolgára: 

a)  a díj átadáskor egyszeri bruttó 100.000,-Ft összegben részesül; 

b)  a díszpolgári címet neve mellett feltüntetheti; 

c)  az önkormányzati belépődíjas rendezvényekre tiszteletjegy illeti meg; 

d)  felkérhető a települést képviselő delegáció résztvevőjének; 

e)  tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein, 

f)  az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és a lehetőségek szerint ezeken 

megkülönböztetett hely illeti meg, 

g)  jogosult az önkormányzat által biztosított közétkeztetést térítésmentesen igénybe venni. 

h) elhalálozása esetén - családja beleegyezésével - az önkormányzat saját halottjának tekinti, és 

ingyenes díszsírhelyet biztosít számára. Mátraszentimre Község díszpolgárát megillető 

díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart. A díszsírhely használata díjtalan. A 

díszsírhely gondozásáról az elhunyt díszpolgár hozzátartozója, ennek hiányában az üzemeltető 

köteles gondoskodni az önkormányzat költségére. Amennyiben a díszpolgár az elhalálozását 

megelőzően kérte a díszsírhelyet, köteles annak gondozására. 

 

 



2 

2. Az elismerés adományozásának rendje 

3. § 

(1) A díszpolgári címet a mátraszentimrei falunapok alkalmából rendezett ünnepségen kell átadni. 

(2) Az elismerés érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható. 

Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult. 

(3) A Képviselő-testület az elismerés odaítéléséről és visszavonásáról minősített többségben hozza 

meg döntését. 

3. Az elismerés visszavonása 

4. § 

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

(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen 

eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni. 

(3) A visszavonás módjára a 3. § (3) bekezdésében előírt szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

4. Vegyes rendelkezések 

5. § 

(1) Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást 

vezet, és gondoskodik a 2. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezések érvényesüléséről. 

(2) Az elismerések költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani. 

6. § 

Ez a rendelet 2022. június 23-án lép hatályba. 

7. § 

Hatályát veszti a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 8/1996. (IV.2.) 

önkormányzati rendelet. 

 

 

 

Előházi Péter      dr. Sneider-Szabó Edit 

polgármester       aljegyző
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Végső előterjesztői indokolás 

A Képviselő- testület 1996. április 2-án alkotta meg a díszpolgári cím alapításáról és 

adományozásának rendjéről szóló korábbi, 8/1996. számú rendeletét, amelyet 2000. június 7-én 

módosított a 8/2000. számú, majd 2011. április 28-án a 7/2011.  rendeletével. 

  

A korábbi rendelet az önkormányzati rendeletalkotásra felhatalmazó egyéb jogszabályon alapult, 

amely már nem hatályos, így a rendeletet nem lehet módosítani, csak hatályon kívül helyezni és 

helyette egy új rendeletet alkotni. 

  

Másrészt az új rendeletben a díszpolgárt megillető kiváltságok köre bővül. 


