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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete 

Díjak, címek, elismerések alapításáról 

és adományozásáról 
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) 

bekezdésében, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 

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

alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

Általános rész 

1. § 

  

A Képviselő-testület Bucsa 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 fejlődéséért a 

legtöbbet tették, díjakat és címeket alapít. 

  

2. § 

  

A díjak, címek és elismerések a következők lehetnek; 

(1) „Bucsa Község Díszpolgára” cím 

(2) „Bucsa Községért” kitüntető cím 

  

„Bucsa Község Díszpolgára” 

3. § 

  

(1) „Bucsa Község Díszpolgára” kitüntető cím Bucsa Község Önkormányzatának legmagasabb 

elismerése azoknak a magyar vagy külföldi személynek adományozható, akik valamely jelentős 

eredményt hozó munkájukkal vagy életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták a 

község fejlődését, annak társadalmi, gazdasági, tudományos vagy művészeti életében 

maradandót alkottak, hozzájárulva a község tekintélyének gyarapításához, jó hírnevének 

növeléséhez. 

  

(2) Díszpolgári cím évente egy személynek, kivételes esetben több személynek 

adományozható. 

  

(3) A Képviselő-testület a díszpolgári címmel oklevelet, emlékplakettet és pénzjutalmat 

adományoz, amelynek összege a nem lehet kevesebb mint a mindenkori polgármesteri bruttó 

illetmény. 

  

(4) A díszoklevél tartalmazza: 

a. az adományozó megnevezését 

b. a díszpolgár nevét, foglalkozását, 

c. az adományozás rövid indokolását, keltét, önkormányzati bélyegző lenyomatát. 

d. a polgármester aláírását. 
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(5) A kitüntetéssel járó emlékplakett 100 mm átmérőjű, kör alakú, egyoldalas bronzplakett. A 

plaketten a Bucsa község címere látható, alatta „Bucsa Község Díszpolgára” felírással. 

 

(6) Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni, amelyen a kitüntetett neve és a kitüntetés 

éve szerepel. 

4. § 

  

(1) Bucsa Község díszpolgárát a község megkülönböztetett tiszteletben és megbecsülésben 

részesíti. 

  

(2) Bucsa Község díszpolgárát; 

a. megilleti az „Bucsa Község Díszpolgára” kitüntető cím viselésének joga, kivéve 10. § 

(1) bekezdés 

b. részt vehet a községi ünnepségeken, társadalmi eseményeken, amelyeken külön 

köszöntés illeti meg, 

c. jelölni lehet az önkormányzatot képviselő delegáció tagjának. 

d. elhalálozása esetén - családja beleegyezésével - az önkormányzat saját halottjának tekinti 

és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára. 

  

„Bucsa Községért” kitüntető cím 

5. § 

  

(1) A település gazdasági vagy kulturális fejlődése, valamint a közéletben hosszabb időn át 

végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére Bucsa Község Önkormányzata „Bucsa 

Községért” kitüntető címet adományozhat. 

 (2) A kitüntetés megjelenésére: emlékplakett, díszoklevél valamint pénzjutalom szolgál 

melynek értéke nem lehet kevesebb mint a mindenkori polgármesteri bruttó illetmény 25 %-a. 

  

6. § 

  

„Bucsa Községért” kitüntető cím adományozható azoknak, akik Bucsa Község közéletében 

hosszabb időn át végeztek, vagy végeznek munkát az alábbi területek valamelyikén; 

a.) település gazdasági fejlődéséért 

b.) a község kultúrájáért 

c.) közművelődés területén 

d.) közoktatásban 

e.) egészségügyben 

f.) környezetvédelem területén 

g.) sportban 

h.) közbiztonság megteremtésében és fenntartásában. 

  

7. § 

  

1.  „Bucsa Községért” kitüntető cím évente legfeljebb három kitüntetett részére adható. 

  

2. Rendkívüli teljesítmény elismerésére a Képviselő-testület soron kívül és a 6.§-ban 

rögzítetteken felül is jogosult. 

  

8. § 
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1. Az emlékplakett bronzból készül: 

- átmérője: 8 cm, 

- vastagsága: 0.5 cm. 

- az érem egyik oldala „Bucsa Községért” feliratot tartalmazza, a másik oldalán Bucsa 

község címerét ábrázoló dombormű van. 

  

2. A díszoklevél tartalmazza: „Bucsa Községért” Díszoklevél feliratot 

a/ Bucsa Község címerét, 

b/ az adományozó megjelölését 

c/ a kitüntetett nevét, foglalkozását, az adományozás rövid indokolását 

d/ dátum, polgármester aláírását, önkormányzati bélyegző lenyomatot. 

    

Díjak, címek és elismerések adományozásának rendje 

Általános rendelkezések 

9. § 

  

(1) A díjak, címek és elismerések adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzat 

képviselő-testületének tagja, a bizottságok tagja, a közfeladatot és közszolgáltatást ellátó 

intézmények vezetői, gazdasági szervezetek, közösségi célú civil szervezetek, egyesületek 

vezetői, egyházak, humanitárius mozgalmak vezetői valamint a cselekvőképes Bucsa 

Községben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, természetes személyek. 

  

(2) A javaslatot írásban tárgyév január 31-ig kell benyújtani a polgármesterhez, a beérkező 

javaslat alapján a képviselő-testület tárgyév május 15-ig döntést hoz. 

  

(3) A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy, illetve szervezet munkásságának, 

tevékenységének ismertetését és a szükséges dokumentumokat. 

 

(4) A javaslatra vonatkozó előterjesztést a Polgármester készíti elő, az önkormányzat 

bizottságainak véleményezése alapján. 

  

(5) A kitüntető díjak, címek és elismerések adományozására a Képviselő-testület jogosult. 

Határozatát minősített többséggel hozza meg. 

  

(6) Ha a kitüntetést halála után adományozza a Képviselő-testület (postumus), vagy a kitüntetett 

az adományozás és az átadás közötti időben meghal, úgy hozzátartozónak kell a kitüntetést a 

vele járó tárgy- és pénzjutalommal együtt átadni. 

  

(7) A díjak adományozásával együtt járó érme plakettet, kitűzőt, pénzjutalmat, illetve az 

adományozásról szóló okiratot ünnepélyes keretek között a polgármester vagy az általa 

megbízott adja át. 

  

(8) A díjakat az augusztusban megrendezett falunapi ünnepségen adják át. 

  

10. § 

  

(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 

jogerősen eltiltott, vagy magatartásával arra méltatlanná vált. 
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(2) A visszavonás módjára a 9. § (1)-(5) bekezdésekben foglaltakat kell megfelelően 

alkalmazni. 

Vegyes rendelkezések 

11. § 

  

(1) A kitüntetett személyekről és szervezetekről a jegyző nyilvántartást vezet. 

  

(2) Az adományozás visszavonása esetén az adományozott nevét - az érdekelt értesítése mellett 

– a nyilvántartásból törölni kell. 

  

(3) A kitüntető díjakkal járó pénzjutalmak, plakettek, oklevelek elkészítésével kapcsolatos 

költségek fedezetét a Képviselő-testület éves költségvetésben biztosítja. 

  

12. § 

  

(1) E rendelet 2017. év december 2. napján lép hatályba. 

  

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 18/2007.(XI.12.) önkormányzati rendelet 

hatályát veszti. 
 

 

Bucsa, 2017. november 30. 
 

  Kláricz János     Pap-Szabó Katalin 

    polgármester      jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2017. december 1. 

        Pap-Szabó Katalin 

                  jegyző 
 


