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Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testületének a 3/2015.(II.11.)önkormányzati
rendelettel és a 6/2014.(VIII.6.) sz. rendelettel módosított
15/2012.(VIII.10.)önkormányzati rendelete,
A községi díjak, címek és elismerések alapításáról és adományozásáról
egységes szerkezetben
Hévízgyörk Község Önkormányzat Képviselő -testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1),(2) bekezdésében biztosított, jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. tv. 16.§ /1/ bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a következő rendeletét alkotja, s jogérvényesnek mondja ki;
Általános rész
1.§
A Képviselő -testület a község gazdasági és humán javainak védelmében és gyarapításában
kifejtett kiemelkedő teljesítményt nyújtó emberek munkáját, tevékenységét kiemelten és
megkülönböztetett módon kezeli. Annak érdekében, hogy méltóképpen elismerje mindazok
tevékenységét, akik a községért, annak gyarapodásáért, sokoldalú fejlő déséért a legtöbbet
tették, községi díjakat és címeket alapít.
2.§
A díjak, címek és elismerések a következő k lehetnek:
/1/ „Hévízgyörk Község Díszpolgára” cím
/2/ „Hévízgyörkért Érdemérem” kitüntetés
/3/ „Hévízgyörk Községért” Emléklap
„Hévízgyörk Község Díszpolgára”
3.§
/1/ „Hévízgyörk Község Díszpolgára” kitüntető
cím Hévízgyörk Község
Önkormányzatának legmagasabb elismerése azoknak a magyar vagy külföldi személynek
adományozható, akik;
- valamely jelentő s eredményt hozó munkájukkal vagy életmű vükkel, kiemelkedő
munkásságukkal szolgálták a község fejlő dését, annak társadalmi, gazdasági
tudományos, mű vészeti vagy sport életében maradandót alkottak, hozzájárulva a
község tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének növeléséhez.
/2/ Díszpolgári cím évente egy személynek adományozható.
/3/ A Képviselő -testület a díszpolgári címmel; oklevelet adományoz.
/4/ A díszoklevél tartalmazza:
a.) az adományozó megnevezését
b.) a díszpolgár nevét
c.) az adományozás keltét, önkormányzati bélyegző lenyomatát.
d.) a polgármester aláírását.
4.§
/1/ Hévízgyörk Község díszpolgárát a község megkülönböztetett tiszteletben és
megbecsülésben részesíti.
/2/ Hévízgyörk Község díszpolgárát;
a.) megilleti az „Hévízgyörk Község Díszpolgára” kitüntető cím viselésének joga
b.) részt vehet a községi ünnepségeken, társadalmi eseményeken, amelyeken külön
köszöntés illeti meg,
c.) jelölni lehet a községi önkormányzatot képviselő delegáció tagjának.
(3) *A „Hévízgyörk Község Díszpolgára” kitüntető cím átadásának idő pontja a
mindenkori falunap idő pontja.
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„Hévízgyörkért Érdemérem” kitüntetés
5.§.
(1) A település gazdasági vagy kulturális fejlő dése, valamint a közéletben hosszabb idő n át
végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére Hévízgyörk Község Önkormányzata
„Hévízgyörkért Érdemérem” kitüntető címet adományoz
(2)A kitüntetés megjelenésére: Emlékplakett, Díszoklevél valamint kitű ző szolgál
6.§.
A kitüntető cím adományozható azoknak, akik Hévízgyörk Község közéletében hosszabb
idő n át végeznek munkát az alábbi területek valamelyikén;
a.) település gazdasági fejlő déséért
b.) a község kultúrájáért
c.) közmű velő dés területén
d.) egészségügyben
e.) környezetvédelem területén
f.) sportban
g.) közbiztonság megteremtésében és fenntartásában.
7.§.

(1) * Évente legfeljebb kettő kitüntetés adható.
(2) Rendkívüli teljesítmény elismerésére a Képviselő -testület soron kívül és a 6.§-ban
rögzítetteken felül is jogosult.
8.§.
(1) Az emlékplakett bronzból készül:
A kitüntetéssel járó emlékérem 50 mm átmérő jű , kör alakú, egyoldalas, bronz érme.
Felső kétharmadában a község bevésett címere, a címer felett felirattal
"Hévízgyörkért Érdemérem". Az emlékérmet díszdobozban kell elhelyezni
(2) A díszoklevél tartalmazza: „Hévízgyörkért Érdemérem” Díszoklevél feliratot
a/ Hévízgyörk Község címerét,
b/ az adományozó megjelölését
c/ a kitüntetett nevét,
d/ dátum, polgármester aláírását, önkormányzati bélyegző lenyomatot.
(3) A Kitüntetéssel az emlékérem mellett oklevél és kitű ző jelvény is jár.
A kitű ző jelvényen szerepel a község címere és a címer felett „Hévízgyörk Községért”
felirat.
(4)*A „Hévízgyörkért Érdemérem” kitüntetés átadásának idő pontja a mindenkori
falunap idő pontja.
„Hévízgyörk Községért” emléklap
9.§
/1/ Hévízgyörk Községért végzett tevékenység köszönete jeléül Hévízgyörk Község
Képviselő -testülete „Hévízgyörk Községért emléklapot” adományozhat.
/2/ Az emléklapnak tartalmaznia kell annak a tevékenységnek a megjelölését, amelyért az
adományozó köszönetét fejezi ki.
/3/ * A „Hévízgyörk Községért” emléklap átadásának idő pontja: a mindenkori falunapi

ünnepségen kerül sor.
.
*Módosította a 3/2015.(II.11.)önkormányzati.rendelet, hatályos 2015. február 12.

A községi díjak, címek és elismerések adományozásának rendje
10.§
/1/ A díjak,, címek és elismerések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzati
képviselő -testület tagjai, bizottságok tagjai, a közfeladatot és közszolgáltatást ellátó
intézmények vezető i, gazdasági szervezetek, közösségi célú civil szervezetek, egyesületek
vezető i, egyházak.
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/2/ A javaslatot legalább 15 nappal az adományozást tárgyaló Képviselő -testületi ülés elő tt
a polgármesterhez kell benyújtani.
/3/ A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy, illetve szervezet munkásságának,
tevékenységének ismertetését és a szükséges dokumentumokat.
/4/ A javaslatra vonatkozó elő terjesztést a Polgármester készíti elő , az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sport Bizottságának véleményezése alapján.
/5/ A kitüntető díjak, címek és elismerések adományozására a Képviselő -testület jogosult.
/6/ Ha a kitüntető díjban közösség részesül, annyi oklevél jár, ahány tagja van a
közösségnek.
/7/ Ha a kitüntetést halála után adományozza a Képviselő -testület (postumus), vagy a
kitüntetett az adományozás és az átadás közötti idő ben meghal, úgy hozzátartozónak kell a
kitüntetést a vele járó tárgyjutalommal együtt átadni.
/8/ A községi díjak adományozásával együtt járó érme plakettet, kitű ző , illetve az
adományozásról szóló okiratot ünnepélyes keretek között a polgármester vagy az általa
megbízott adja át.
11.§
/1/ A kitüntető címet és díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik;
- érdemtelen különösen az akit a bíróság a közügyek vagy a foglalkozás gyakorlásától
jogerő sen eltiltott
/2/ A visszavonás módjára a 10.§ /1/ és /5/ bekezdésében foglaltakat kell megfelelő en
alkalmazni.
Vegyes rendelkezések
12.§
/1/ A kitüntetett személyekrő l és szervezetekrő l a jegyző nyilvántartást vezet;
- adományozás visszavonása esetén az adományozott nevét - az érdekelt értesítése
mellett – a nyilvántartásból törölni kell.
/2/ A kitüntető díjakkal járó plakettek, oklevelek elkészítésével kapcsolatos költségek
fedezetét a Képviselő -testület a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében biztosítja.
13.§
/1/ E rendelet 2012.VIII.10. napján lép hatályba
/2/ E rendelet hatálybalépésével egyidejű leg a 14/2012.(VI.27.)sz. rendelettel módosított
8/2001.(VIII.7.)sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Tóth Tibor sk.
polgármester

A rendelet kihirdetve:
2012. augusztus 10.
Lukesné Csábi Ágnes jegyző

Lukesné Csábi Ágnes sk.
jegyző

