
Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 

7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002  

E-mail: segesd@latsat.hu 

E l ő ter j e s z t é s  

a képviselő-testület 2015. szeptember 17.-i ülésére 

 

 

Tárgy: Községi kitüntetések adományozása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a kitüntető díjak alapításáról és 

adományozásáról szóló 10/2011. (XII. 9.) önkormányzati rendelete tartalmazza a községi 

kitüntetések odaítélésének szabályait. 

 

A testület egy korábbi ülésén úgy foglalt állást, hogy a 2015. október 23.-i ünnepséghez 

kapcsolódóan kerüljön sor a helyi kitüntetések átadására. 

 

Önkormányzati rendeletünk alapján javaslatot kértünk a képviselő-testület tagjaitól, a községi 

társadalmi és gazdasági szervek, egyházak vezetőitől. 

 

A beérkezett javaslatok alapján az előterjesztést az alábbiak szerint teszem meg: 

 

Segesd Község Díszpolgára címre javasolt személy: 

 

 Veszner József Segesd, Vasút utca 8. szám alatti lakós,  

 

 

Határozati javaslat: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IX. 17.) önkormányzati 

határozata kitüntetés adományozásáról.   

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Segesd Község Díszpolgára” 

címet adományoz Veszner József Segesd, Vasút utca 8. szám alatti lakósnak. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Segesd, 2015. szeptember 10. 

 Péntek László 

 polgármester 

mailto:segesd@latsat.hu


Javaslat indoklása: 

 

Veszner József 1952. december 29-én született Segesden. Az általános iskola befejezése után 

a nagyatádi Ady Endre Gimnáziumban érettségizett. Egy közeli építőipari vállalatnál kezdte a 

pályáját, majd a katonaság következett. Leszerelése után, még egy rövid ideig a vállalatnál 

dolgozott, majd 1974-től nyugdíjba vonulásáig a közigazgatás dolgozója lett. Végigjárva a 

közigazgatási lépcsőfokokat: kezdetben az iktatás, iratkezelés, majd a pénzügy, később 

igazgatási csoportvezető, VB titkár, jegyző, körjegyző majd végül 2011-ben Orbán Viktor 

miniszterelnök címzetes főjegyzői címet adományozott, amit hosszú időn át végzett kiváló 

munkájával érdemelt ki. 

Kiváló munkáját több kitüntetéssel ismerték el: 

- Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt 

- Köz Szolgálatáért Érdemrend arany fokozata 

- Somogy Polgáraiért díj 

- Segesd Községért kitüntető díj. 

A társadalmi megbízatásait is mindig magas színvonalon látta el. Tagja a Kutasi Sporthorgász 

Egyesületnek, a Segesdi Sportegyesület vezetőségének. Vezetője volt a 70-es 80-as években a 

Segesdi Lövészklubnak. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Címzetes Főjegyző Úrnak a falu 

érdekében végzett odaadó kiváló munkájáért a …../2015. (….) önkormányzati határozatának 

megfelelően Segesd Község Díszpolgára kitüntetését adományozza. 

 


