Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2017. (II.28.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről

Szabolcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. §
(1) bekezdés d.) pontjában, valamint a 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja
1. § E rendelet célja, hogy meghatározza Szabolcs Község Önkormányzata által a
feladatkörével összefüggő egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények
elismerésére alapított kitüntetések, díjak, elismerések (továbbiakban: elismerések)
alapítására, az elismerések elnevezésére, fajtáira, az elismerésekben részesíthető
személyek és szervezetek körére, az évente adományozható elismerések számára, az
elismerések leírására, az adományozás feltételeire és rendjére, valamint az elismerések
viselésének rendjére, továbbá az elismerésekkel járó juttatás mértékére és formájára
vonatkozó rendelkezéseket.

2. Az alapított elismerések
2. § Szabolcs Község Önkormányzata egyes személyek és szervezetek kiemelkedő tevékenységének elismerésére és megbecsülésére az alábbi elismeréseket alapítja:
a) „Szabolcs Község Díszpolgára”,
b) „Szabolcs Településért” emlékplakett,
c) „A Közjóért” kitüntető cím.
3. § (1) Az elismerések adományozásáról a Képviselő-testület dönt.
(2) A javaslatokat az Ügyrendi Bizottság véleményezi.
(3) Az elismeréseket évente a Szabolcs Vezér Napja alkalmából tartandó rendezvényen a
község polgármestere adja át.
(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározott időponttól abban az esetben
térhet el, ha a kitüntetendő személy, vagy szervezet tevékenysége, vagy érdeme
valamely más fontos rendezvényhez köthető.

(5) Az elismerésekkel járó anyagi kiadások fedezetét a Képviselő-testület minden évben
az önkormányzat költségvetésében biztosítja.
(6) A rendeletben szabályozott valamennyi elismerésre személyek esetében a rendelet
1/A. mellékletében, szervezetek esetében a rendelet 1/B. mellékletében meghatározott
formanyomtatvány alkalmazásával kell javaslatot tenni.
(7) Az adományozott elismerésekről nyilvántartást kell vezetni.
(8) A 2. § szerinti kitüntetések adományozását bármely természetes vagy jogi személy
kezdeményezheti.
(9) A cím odaítélésére vonatkozó javaslatokat minden év május 31-ig lehet eljuttatni
Szabolcs község polgármesteréhez.
(10) Az Ügyrendi Bizottság a beérkezett javaslatokat véleményezi és terjeszti azokat
javaslatával együtt döntéshozatalra a Képviselő-testület júniusi ülése elé.

II. Fejezet
Az elismerésekre vonatkozó rendelkezések
1. „Szabolcs Község Díszpolgára”
4. § (1) A „Szabolcs Község Díszpolgára” cím annak a magyar állampolgárságú vagy
külföldi, bel- vagy külföldön élő személynek adományozható, aki
a) társadalmi, gazdasági, kulturális, illetőleg egyéb területen a község és lakossága
érdekében hosszabb időn keresztül kimagaslóan eredményesen tevékenykedett,
b) kiemelkedő és maradandó alkotásával jelentősen segítette Szabolcs község
fejlődését, gazdagította értékeit, eredményeit, hozzájárult a település lakói
szellemi és anyagi jólétének gyarapításához.
(2) A cím évente egy személynek adományozható.
(3) A község díszpolgárának a Képviselő-testület – tisztelete és megbecsülése jeléül – a
község címerével ellátott díszoklevelet és arany pecsétgyűrűt adományoz.
(4) A díszoklevél szövegét és az arany pecsétgyűrű leírását a rendelet 2. melléklete
tartalmazza.
(5) Szabolcs Község Díszpolgára jogosult:
a) a Képviselő-testület határozata alapján tagja lenni az önkormányzatot képviselő
küldöttségben,
b) a községi rendezvényeken díszvendégként részt venni,
c) elhalálozása esetén – hozzátartozójának kérésére – ingyenesen díszsírhely illeti
meg Szabolcs község köztemetőjében.
(6) A díszpolgári címet a Képviselő-testület megvonhatja attól, aki annak viselésére
méltatlanná válik.

2. „Szabolcs Településért” emlékplakett
5. § (1) „Szabolcs Településért” emlékplakett és oklevél annak a közösségnek vagy magánszmélynek adományozható, amely vagy aki Szabolcs község és lakossága érdekében
hasznos munkásságával járult hozzá a gazdasági, az egészségügyi, az oktatási, a
kulturális, a közigazgatási, vagy a társadalmi élet bármely területének fejlesztéséhez,
növelve ezzel Szabolcs község jó hírét, tekintélyét.
(2) Az emlékplakettből évente legfeljebb két darab adományozható.
(3) Az emlékplakett leírását és az oklevél szövegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
6. § A „Szabolcs Településért” kitüntetett jogosult:
a) a Képviselő-testület határozata alapján tagja lenni az önkormányzatot képviselő
küldöttségben,
b) a községi rendezvényeken díszvendégként részt venni.

3. „Közjóért” kitüntető cím
7. § (1) „Közjóért” kitüntető cím annak a személynek adományozható, aki kiemelkedő munkát végzett a közigazgatás, az önkormányzati munka színvonalának emelése, a
közszolgálati (köztisztviselői/közalkalmazotti/szolgálati) életpálya elismerése és
megbecsülése, továbbá a köznevelés, az egészségügy, a szociális és gyermekvédelem,
valamint a sport, kultúra területén.
(2) A kitüntető cím a község közigazgatási területén dolgozó köztisztviselőnek, közalkalmazottnak vagy más magánszemélynek ítélhető oda.
(3) A kitüntető cím évente legfeljebb két személynek adományozható.
(4) A kitüntető címmel oklevél és emlékérme elismerés jár.
Az oklevél és emlékérem leírását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
Vegyes és záró rendelkezések
8. § Posztumusz „Szabolcs Község Díszpolgára” cím, posztumusz „Szabolcs Településért”
emlékplakett és posztumusz „A Közjóért” kitüntetés abban az esetben adományozható,
ha a kitüntetett magánszemély az adományozás és a kitüntetés átadása közötti
időszakban halálozott el. Ebben az esetben a cím, a kitüntetés és emlékplakett átvételére
a kitüntetett legközelebbi hozzátartozója jogosult.
9. § (1) Ez a rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő címek alapításáról és
adományozásának rendjéről szóló 9/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelet.

Csegei László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

1/A. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

JAVASLAT
……………………… elismerés adományozására

A kitüntetésre javasolt személy
Neve:
…………………….………………………...…………………..
Munkahelye:
..…………………………………………………………………
Foglalkozása, beosztása:
………………………………………………………………….
Születés helye, ideje:
…………………………………………………………………..
Anyja neve:
…………………………………………………………………..
Lakcíme:
…………………………………………………………………..
Telefonszáma:
…………………………………………………………………..
E-mail címe:
…………………………………………………………………..
Korábbi kitüntetései (állami,
önkormányzati) évszámmal: ………………………………………………………….……….
Hivatalos indokolás
(max.: 5-7 mondat):

…………..………………………………………………………
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Részletes indokolás, szakmai életút ismertetése, külön oldalon.

Dátum: ………………………………….
……………………………………………
……………………………………………
felterjesztő neve,
elérhetősége (lakcím, telefonszám)

1/B. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

JAVASLAT
……………………… elismerés adományozására

A kitüntetésre javasolt szervezet
Neve:
…………………….………………………...…………………..
Címe:
..…………………………………………………………………
Telefonszáma:
…………………………………………………………………..
E-mail címe:
…………………………………………………………………..
Tevékenységi köre:
………………………………………………………………….
Korábbi kitüntetései (állami,
önkormányzati) évszámmal: ………………………………………………………….……….
Hivatalos indokolás
(max.: 5-7 mondat):

…………..………………………………………………………
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Részletes indokolás, szakmai életút ismertetése, külön oldalon.

Dátum: ………………………………….
……………………………………………
……………………………………………
felterjesztő neve,
elérhetősége (lakcím, telefonszám)

2. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

(1) A díszpolgári oklevél szövege:

DÍSZPOLGÁRI OKLEVÉL

Szabolcs Község Önkormányzata
________________________________________
részére

kimagasló tevékenységéért, megbecsülése és tisztelete jeléül a
Szabolcs Község Díszpolgára
címet adományozza.

(2) Az arany pecsétgyűrű leírása:
14 karátos arany pecsétgyűrű - maximum 8 grammos - Szabolcs Község címerét ábrázolja,
véséssel.

3. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

(1) A „Szabolcs Településért” emlékplakett oklevél szövege:

„OKLEVÉL
Szabolcs Község Önkormányzata
……………………………..
részére
Szabolcs község és lakossága érdekében végzett tevékenységének elismeréséül
„Szabolcs Településért”
emlékplakettet adományoz.”

(2) „Szabolcs Településért” emlékplakett leírása:
A jelvény 100 mm átmérőjű, kör alakú egyoldalas plakett. A plakett középső részén magyar
nemzeti címer és felette „A TELEPÜLÉSÉRT” felirattal.

4. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez

(1) A „Közjóért” kitüntető cím oklevél szövege:

„OKLEVÉL
Szabolcs Község Önkormányzata
……………………………..
részére
Szabolcs községben végzett kiemelkedő munkájának elismeréséül
„Közjóért”
kitüntető címet adományoz.”

(2) „Közjóért” emlékplakett leírása:
Az emlékérme 100 mm átmérőjű, kör alakú egyoldalas plakett. Az érme középső részén imára
összeszorított kéz található.

INDOKOLÁS
Az önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása egyrészt jogszabályi változás miatt, másrészt a korábbi
rendelet egyes eljárási szabályainak pontosítása, kiegészítése miatt indokolt. Az elmúlt évek
tapasztalatai az elismerések újragondolását és technikai jellegű átalakítását is szükségessé
teszik.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet célját határozza meg.
2. §-hoz
Szabolcs Község Önkormányzata által alapított elismeréseket tartalmazza.
3. §-hoz
Az elismerések adományozására vonatkozó javaslattételt és az elismerések adományozására
vonatkozó általános szabályokat határozza meg.
4. §-hoz
A „Szabolcs Község Díszpolgára” cím adományozására vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazza.
5-6. §-hoz
A „Szabolcs Településért” emlékplakett adományozására vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazza.
7. §-hoz
A „Közjóért” kitüntető cím adományozására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
8. §-hoz
Posztumusz kitüntetés adományozására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.
9. §-hoz
A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

Szabolcs, 2017. február 28.

Dr. Kóder László
jegyző

