1. számú melléklet
Szikszó Város Önkormányzatának Polgármestere
3800 Szikszó, Kálvin tér.1.
E LŐTE RJES ZTÉ S
Szám: SZ./2658-3/2020.
Tárgy: Döntés díszpolgári címek és „Közösségért” díj adományozásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzata a 19/2018 (X.12.) számú rendeletével szabályozza a díszpolgári cím
és a „Közösségért” díj adományozásának rendjét.
A rendelet 3.§. – a alapján Szikszó Város Képviselő-testülete díszpolgári címet adományozhat
annak az élő vagy meghalt személynek, aki Szikszó lakosa, vagy lakosa volt és valamely
kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével, mind a településen belül, mind pedig
országosan olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a város jó hírének öregbítéséhez,
közéletének fejlesztéséhez, anyagi, gazdasági, infrastrukturális és szellemi értékeinek
gyarapításához, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.
A rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján a díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet:
- a Polgármester,
- a Képviselő-testület bizottsága,
- a Képviselő-testület tagjai,
- intézmények, munkahelyek vezetői,
- társadalmi- és gazdasági szervezetek, egyesületek,
- pártok és társadalmi szervek,
- a lakosság.
A rendelet 10.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület „Közösségért” díjat adományozhat azon
társadalmi és gazdasági szervezeteknek, jogi személyeknek, egyházi jogi személyeknek és jogi
személyiség nélküli gazdasági társaságoknak, magánszemélyeknek, amelyek Szikszó városában, a
település lakosai felé jótékonysági, szponzorálási, támogatási, illetve társadalmi, szociális,
kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek.
A rendelet 11.§ (1) bekezdése alapján a „Közösségért” díj adományozására javaslatot tehetnek:
- polgármester,
- képviselő-testület tagjai,
- társadalmi és gazdasági szervezetek,
- lakosság.
A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal felhívást tett közzé Szikszó Város helyi lapjában arra
vonatkozóan, hogy javaslatokat vár indoklással együtt a fenti címek adományozására.
Szikszó Város Önkormányzat polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.
(XI.3.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköröm
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alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy határozok, hogy Szikszó Város
Önkormányzat Képviselő-testülete adományozzon „Szikszó Város Díszpolgára” kitüntető címet
néhai Dr. Komjáthy Dezső, volt szikszói lakos, valamint Horváth Márton, szikszói lakos részére
a város közösségéért való kiemelkedően jelentős munkájukért való elismerésként.
Továbbá adományozzon „Közösségért” díjat Vighné Kiss Éva és Mező István szikszói lakosok
részére a Szikszó városában végzett kiemelkedő társadalmi munkájukért.
Szikszó, 2020. december 21.
Sváb Antal sk.
polgármester
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Határozati javaslat I.
Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2020.(XII…..) számú Határozata
„Szikszó Város Díszpolgára” cím adományozásáról
Szikszó Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.
3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület
hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a díszpolgári cím és a „Közösségért” díj
adományozásáról szóló 19/2018.(X.12.) sz. önkormányzati rendelet 3.§-a alapján posztumusz
„Szikszó Város Díszpolgára” címet adományoz néhai Dr. Komjáthy Dezső volt szikszói
körorvos részére Szikszó város közösségéért való kiemelkedően jelentős munkájáért, példamutató
emberi magatartása elismeréseként.
A díj átadására a járványügyi veszélyhelyzet feloldását követően, ünnepi képviselő-testületi ülés
keretében kerül sor.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Határozati javaslat II.
Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…./2020.(XII…..) számú Határozata
„Szikszó Város Díszpolgára” cím adományozásáról
Szikszó Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.
3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület
hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a díszpolgári cím és a „Közösségért” díj
adományozásáról szóló 19/2018.(X.12.) sz. önkormányzati rendelet 3.§-a alapján „Szikszó Város
Díszpolgára” címet adományoz Horváth Márton szikszói lakos részére, Szikszó város
közösségéért való kiemelkedően jelentős munkájáért, példamutató emberi magatartása
elismeréseként.
A díj átadására a járványügyi veszélyhelyzet feloldását követően, ünnepi képviselő-testületi ülés
keretében kerül sor.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Határozati javaslat III.
Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2020.(XII…..) számú Határozata
„Közösségért” díj adományozásáról
Szikszó Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.
3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület
hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a díszpolgári cím és a „Közösségért” díj
adományozásáról szóló 19/2018.(X.12.) sz. önkormányzati rendelet 10.§-a alapján „Közösségért”
díjat adományoz Mező István szikszói lakos részére Szikszó városában végzett kiemelkedő
társadalmi tevékenységéért.
A díj átadására a járványügyi veszélyhelyzet feloldását követően, ünnepi képviselő-testületi ülés
keretében kerül sor.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Határozati javaslat IV.
Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2020.(XII…..) számú Határozata
„Közösségért” díj adományozásáról
Szikszó Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.
3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület
hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a díszpolgári cím és a „Közösségért” díj
adományozásáról szóló 19/2018.(X.12.) sz. önkormányzati rendelet 10.§-a alapján „Közösségért”
díjat adományoz Vighné Kiss Éva szikszói lakos részére Szikszó városában végzett kiemelkedő
társadalmi tevékenységéért.
A díj átadására a járványügyi veszélyhelyzet feloldását követően, ünnepi képviselő-testületi ülés
keretében kerül sor.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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