
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2017. (I. 17.) önkormányzati rendelete 

 a Dunavarsány Kultúrájáért kitüntető cím adományozásáról 

 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-

testület) Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami 

kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, az alábbi kitüntető címet alapítja: 

 

1. A kitüntető cím megnevezése  

 

1.§ A Képviselő-testület a Dunavarsány Kultúrájáért kitüntető címet alapítja, abból a célból, 

hogy a város kulturális, közművelődési életének megszervezésében, ezek irányításában, az 

ifjúság művelődéséért végzett munkája során, vagy művészeti ágak oktatása, népszerűsítése 

terén, művészi pályafutása során kiemelkedő szakmai munkát végzők munkáját méltó 

elismerésben részesítse. 

 

2. A kitüntető cím adományozása, javaslattétel, a cím átadása 

 

2.§ (1) Dunavarsány Kultúrájáért kitüntető cím adományozható annak a személynek vagy 

közösségnek, aki  

a) kiemelkedő eredményeket ért el a város kulturális, közművelődési életének 

megszervezésében, ezek irányításában, az ifjúság művelődéséért végzett munkában, a 

közművelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában, 

meghonosításában, vagy művészeti ágak oktatása, népszerűsítése terén, művészi 

pályafutásával öregbítette a város hírnevét, vagy  

b) országos, vagy nemzetközi hírnevet vívott ki bármely művészeti ágban és 

tevékenységével hozzájárult Dunavarsány jó híre növeléséhez.   

  

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kitüntető cím évente legfeljebb egy kitüntetett részére 

adományozható. 

 

(3) A kitüntető cím adományozására a Polgármester, vagy a Humánpolitikai Bizottság tehet 

indokolt javaslatot a Képviselő-testületnek, a tárgy évet megelőző év utolsó képviselő-

testületi ülésén.   

 

(4) A kitüntető cím adományozásáról a Képviselő-testület dönt zárt ülésen, minősített 

többséggel hozott határozatával. 

 

(5) A cím a Magyar Kultúra Napja alkalmából megrendezett ünnepi műsor keretében kerül 

ünnepélyesen átadásra a kitüntetettnek. 

 

3.§ (1) Dunavarsány Kultúrájáért kitüntető címmel pénzjutalom és díszoklevél jár. 

 

(2) A pénzjutalom összege bruttó 200.000,- Ft. A pénzjutalom fedezetét a Képviselő-testület 

tárgyévi költségvetésében tervezi. 

 

(3) A díszoklevél tartalmazza Dunavarsány címerén kívül a kitüntetett nevét, az adományozás 

okát, keltét és a Polgármester aláírását. 
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4.§ (1) A Dunavarsány Kultúrájáért kitüntető cím visszavonható, amennyiben viselőjük 

érdemtelenné válik a cím viseletére. 

 

(2) Érdemtelen a kitüntető cím viselésére, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen 

eltiltott.  

 

5.§ A Dunavarsány Kultúrájáért kitüntető címben részesített személyekről a Dunavarsányi 

Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. 

 

3. Záró rendelkezések  

 

6.§ (1) E rendelet 2017. január 17. napján lép hatályba. 

 

(2) E rendelet 2. § (3) bekezdés szerinti indokolt javaslattételre irányadó véghatáridő a 

rendelet kihirdetésének évében január 17. napja.  

 

 

 

 

 

 

             

    Gergőné Varga Tünde       dr.  Szilágyi Ákos 

     polgármester                                jegyző 

 

 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet 2017. január 17. napján 1750 órakor kihirdetésre került a helyben szokásos módon, 

a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. 

 

 

 

      

         dr. Szilágyi Ákos 

                    jegyző 

 


