
FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE 

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati kitüntetések, díjak 
alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 24/2016. (X. 28.) rendeletével elismerő címeket alapított.  

A rendelet 2. §-a értelmében elismerő cím adományozható Csákvár város kulturális, sport és 

művészeti értékeinek megőrzéséért és gyarapításáért, gazdasági fejlődésének előmozdításáért, a 

Csákváron élők és a településre érkező vendégek kapcsolatainak, együttműködésének erősítéséért, a 

helyi közösségi értékek ápolásáért és a helyi közélet színesítéséért végzett kiemelkedő 

teljesítményekért. 

Elismerő cím adományozását bárki kezdeményezheti. A határidőig beérkezett javaslatokat a Humán 

Erőforrások Bizottsága, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményezi, majd azokról a bizottsági 

vélemények ismeretében a Képviselő-testület zárt ülésen, minősített többséggel dönt. 

A javaslatnak tartalmaznia kell a felterjesztett természetes személy nevét, lakcímét, elérhetőségét, jogi 

személy esetén annak megnevezését, székhelyét és a vezető tisztségviselő nevét, elérhetőségét, 
továbbá a javaslattal érintett önkormányzati kitüntetés pontos megnevezését, a javaslattétel indokát és 

a javasolt személy méltatását. 

 

A vonatkozó önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés b.) pontjában foglaltakkal összhangban – 

kérem szíveskedjenek javaslatot tenni Csákvár Tiszteletbeli Polgára és Csákvár Város Díszpolgára 

Elismerő Címben részesíthetőkre.  

 

Csákvár Tiszteletbeli Polgára Díj annak a nem csákvári, külföldi, vagy magyar állampolgárnak 

adományozható, aki munkájával jelentős mértékben elősegítette Csákvár és polgárai szellemi és 

gazdasági fejlődését, gyarapodását. Az elismerő cím adományozása az önkormányzat és a város 

lakossága részéről megnyilvánuló tiszteletet, erkölcsi megbecsülést mutatja (8. §). 

 

Csákvár Város Díszpolgára Elismerő Cím annak a magyar állampolgárságú, vagy külföldi 

személynek adományozható, aki Csákvár város gazdasági gyarapodását, fejlődését, kulturális és 

művészeti értékeinek megőrzését és azok tiszteletben tartását szolgálta, a települési közélet valamely 

területén kiemelkedő teljesítményt nyújtott, tevékenysége érdemben és elválaszthatatlanul 

kapcsolódik Csákvár városhoz (10. §). 

 

Mindkét elismerő cím adományozható élő, vagy elhunyt (posztumusz) személy részére is. Nem 

adományozható azonban – csak kivételesen – a képviselő-testület tagjainak és Polgári Törvénykönyv 

szerinti közeli hozzátartozóiknak a képviselői megbízatás ideje alatt. 

 

A javaslatokat postai úton, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) 

címére lehet megküldeni, vagy írásban, személyesen leadhatók a Hivatal Titkárságán. 

 

Beérkezési határidő: 2017. július 10. 16 óra 
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