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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

18/2007.(XI.12.) számú rendelete 

a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 

 

 

Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) és 16. § (1) bekezdése 

által adott felhatalmazással, figyelemmel a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi 

XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakra, Bucsa község önkormányzat képviselő-

testülete a községért tevékenykedő állampolgárok, közösségek munkájának elismerésére 

kitüntetéseket alapít, amelyek megnevezésére és adományozásuk rendjének meghatározására a 

következő rendeletet alkotja. 

I. FEJEZET 

Díszpolgári cím és annak adományozása 

1. § A község önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában 

kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint 

személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az 

utókor elé, díszpolgári címet alapít. 

A díszpolgári cím 

2. § (1) A község „díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi 

állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a 

település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést 

szerzett, amely hozzájárul a település fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá 

példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. 

(2) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett és tárgyjutalom 

jár. 

(3) A tárgyjutalom formáját a képviselő-testület az adományozással egyidőben állapítja meg 

úgy, hogy annak értéke nem lehet kevesebb mint a mindenkori polgármesteri bruttó illetmény. 

3. § (1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint 

élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik. 

(2) A község díszpolgára: 

a) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és ezeken megkülönböztetett 

hely illeti meg, 

b) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési és művészeti intézményét, valamint 

ilyen jellegű rendezvényeit, 

c) elhalálozása esetén - családja beleegyezésével - az önkormányzat saját halottjának tekinti és 

ingyenes díszsírhelyet biztosít számára. 
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Az elismerés adományozásának rendje 

4. § (1) A díszpolgári cím adományozását jogosultak kezdeményezni: 

- a polgármester 

- a települési képviselő 

- a képviselő-testület bizottsága 

- a település lakosságának 8%-a. 

A kezdeményezést legkésőbb június 1. napjáig a község polgármesteréhez kell benyújtani. 

(2) A díszpolgári cím az évenként megtartandó falunap alkalmával rendezett ünnepi képviselő-

testületi ülésen kerül átadásra. 

(3) Az elismerés odaítélése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

(4) A díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet a polgármester adja át. Az 

adományozást határozat formájában a jegyzőkönyvbe kell foglalni és részletesen meg kell 

indokolni. 

A díszpolgári díszoklevél tartalma 

5. § (1) A díszoklevél tartalmazza: 

- az adományozó megjelölését, 

- a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét, 

- az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását, 

- az adományozás keltét, 

- a polgármester és a jegyző aláírását, 

- a képviselő-testület pecsétjét. 

(2) A díszpolgári cím adományozását rövid életrajz és az érdemek rövid leírásával, díszes 

kivitelű albumban kell megörökíteni és nyilvántartani. 

Az elismerés visszavonása 

6. § (1) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra 

érdemtelenné válik. 

(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen 

eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni. 

7. § (1) Az elismerésben részesített személyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet, 

és gondoskodik a 3 § (1), (2) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesüléséről. 

(2) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetéséből 

kell biztosítani. 
 

II. FEJEZET 

PRO URBE -díj 

8. § (1) PRO URBE kitüntetés és emlékplakett adományozható azoknak a polgároknak vagy 

közösségeknek, akik a község életének fejlesztése terén hosszabb időn át kiemelkedő munkát 
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végeztek, és ezzel jelentősen hozzájárultak a község szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek 

gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez. 

(2) A kitüntetéssel járó emlékplakett 100 mm átmérőjű, kör alakú, egyoldalas bronzplakett. A 

plaketten a községháza képe látható, a kép felső részének kör alakú szélén „PRO URBE .Bucsa” 

felírással. 

(3) Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni. A díszdoboz kinyitott fedőlapjának belső 

oldalán az emlékérem anyagával megegyező (bronz) 70 mm x 40 mm nagyságú lapon a 

kitüntetett neve és a kitüntetés éve szerepel. 

9. § (1) Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható. 

(2) A kitüntetés átadási ideje általában a Falunap, de a képviselő-testület a kitüntetés átadására 

ettől eltérő időpontot is megállapíthat. 

(3) A kitüntetéssel az 1. § (2) bekezdésében leírt bronzplakett, oklevél és a mindenkori 

polgármesteri illetmény 50% (bruttó) pénzjutalom jár. 

Bucsa községért 

10. § (1) A Bucsa községért kitüntetés adományozható azoknak az állampolgároknak, akik 

huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végeztek, kimagasló eredményt értek el. 

(2) A kitüntetéssel járó emlékérem 50 mm átmérőjű, kör alakú, egyoldalas, bronz érme. Felső 

kétharmadában a község bevésett címere, a címer alatt vízszintes felirattal „.Bucsa községért”, 

alatta az adományozás éve található. Az emlékérmet díszdobozban kell elhelyezni. A díszdoboz 

kinyitott fedőlapjának belső oldalán az emlékérem anyagával megegyező (bronz) 60x20 mm-es 

lapon a kitüntetett neve szerepel. 

11. § (1) Évente legfeljebb 4 kitüntetés adományozható. 

(2) A kitüntetés átadási ideje általában minden évben Falunap, de a képviselő-testület ettől 

eltérő időpontot is megállapíthat. 

(3) A kitüntetéssel az emlékérem mellett oklevél és a mindenkori polgármesteri illetmény 25% 

(bruttó) pénzjutalom jár. 

Az adományozás rendje 

12. § (1) A II. fejezetben írt kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek a képviselő-

testület tagjai, bizottságai, a polgármesteri hivatal vezetője, valamint az önkormányzati 

intézmények vezetői. 

(2) A kitüntetésre vonatkozó javaslatot minden év február 15-ig a mellékelt 

formanyomtatványon kell előterjeszteni. 

(3) A kitüntetési javaslatot az Ügyrendi Bizottság véleményével együtt a polgármester terjeszti 

a képviselő-testület elé. 

(4) A kitüntetések adományozására a képviselő-testület jogosult. 

(5) Amennyiben az 1. § (1) bekezdés szerinti kitüntetésben közösség részesül, úgy a kitüntetési 

pénzjutalom a 2. § (3) bekezdés szerinti összeg kétszerese. 
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III. FEJEZET 

Községi kitüntető díjak alapítása 

13. § Bucsa Község Önkormányzata a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló 

teljesítmény, vagy hosszú időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére az 

alábbi községi kitüntető díjakat alapítja: 

a) Közszolgálati Díj 

b) Közművelődési Díj 

c) Testnevelési és Sportdíj 

d) Pedagógiai Díj 

e) Egészségügyi és Szociális Díj 

f) Környezetvédelmi Díj 

Közszolgálati Díj 

14. § (1) A díj annak a személynek adományozható, aki a község közéletében, köztisztviselői 

vagy közalkalmazotti jogviszonyban, szolgálati viszonyban, valamint a polgárok ügyei 

intézésének, biztonságának egyéb területein, hosszú időn át kiemelkedő munkát végez, vagy 

jelentős szellemi alkotással járul hozzá a közszolgálat színvonalának emeléséhez, ezzel és 

magatartásával általános elismerést vív ki a polgárok körében, szakmai és egyéb környezetében. 

(2) A díj odaítélésére a képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága tesz javaslatot. 

(3) Évente legfeljebb 2 díj adományozható. 

Közművelődési Díj 

15. § (1) A díj azoknak a személyeknek és közösségeknek adományozható, akik kiemelkedő 

eredményt értek el a község közművelődési irányításban, szervezésében, a lakosság 

közművelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek 

kidolgozásában meghonosításában. Mindezek mellett kitűnnek a község kulturális közéletében 

való részvételükkel, társadalmi aktivitásukkal, továbbá magatartásuk, közösségi- és magánéletük 

példamutató. 

(2) A díj odaítélésére a képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága tesz 

javaslatot. 

(3) Évente legfeljebb 2 díj adományozható. 

Testnevelési és Sportdíj 

16. § (1) A díj a község sportja érdekében kifejtett kiemelkedő sportmunkáért, vagy 

kiemelkedő sportteljesítményért azoknak a személyeknek vagy csapatoknak adományozható, 

akik a sportteljesítmény mellett magatartásukkal és életmódjukkal is példaként állíthatók a 

község közössége elé. 

(2) A díj odaítélésére a képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága tesz 

javaslatot. 

(3) Évente legfeljebb 2 díj adományozható. 



 5 

 

Pedagógiai Díj 

17. § (1) A díj azoknak a személyeknek és közösségeknek adományozható, akik hosszú időn 

keresztül kiemelkedő eredményt értek el a községben az oktató-nevelő munka, a 

tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján, élen 

járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint 

példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben is. 

(2) A díj odaítélésére a képviselő-testület Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága tesz 

javaslatot. 

(3) Évente legfeljebb 3 díj adományozható. 

Egészségügyi és Szociális Díj 

18. § (1) A díj a község lakosai érdekében az egészségügyi és szociális ellátás terén 

kiemelkedő, lelkiismeretes munkát végző személyeknek és közösségeknek adományozható. 

(2) A díj odaítélésére a képviselő-testület Népjóléti Bizottsága tesz javaslatot. 

(3) Évente legfeljebb 2 díj adományozható, lehetőleg 1 az egészségügy és 1 a szociális ellátás 

területén tevékenykedő részére. 

Környezetvédelmi Díj 

19. § (1) A díj azon személyeknek és szervezeteknek adományozható, akiknek/amelyeknek a 

község környezeti és természeti értékei feltárásáért és megóvásáért a települési környezet 

védelméért végzett munkája kiemelkedő. 

(2) A díj odaítélésre a képviselő-testület  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

tesz javaslatot. 

(3) Évente legfeljebb 1 díj adományozható. 

Az adományozás rendje 

20. § (1) A kitüntető díjak évente adományozhatók, általában a "Bucsa Község Díszpolgára" és 

a "PRO URBE - Bucsa" kitüntetés átadásával egy időben, ünnepi ülésen kerülnek átadásra. 

(2) A képviselő-testület felhatalmazhatja a polgármestert a kitüntetéseknek más, arra méltó 

helyen és körülmények között való átadására is. 

(3) A kitüntetésre bárki írásban - részletes indokolással ellátott - javaslatot nyújthat be az 

illetékes bizottsághoz, vagy a polgármesteri hivatalhoz, minden év február 15-ig. 

(4) Az illetékes bizottság javaslatát, kizárólag a határidőre beérkezett javaslatok alapján, az 

érintett terület szakmai közvéleményét figyelembe véve, alakítja ki, és terjeszti a képviselő-

testület elé. 

Az illetékes bizottság többségi javaslat hiányában a beérkezett javaslatokat rangsorolja. 

(5) A kitüntető díjak adományozásáról - kizárólag a határidőre beérkezett javaslatok alapján - a 

képviselő-testület minősített többséggel dönt. A határozat a kitüntetett személyes adatait nem 

tartalmazhatja. 
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 (6) A kitüntetés odaítéléséről meghozott döntés után a kitüntetettet nyilatkoztatni kell arról, 

hogy az ünnepélyes átadás alkalmával, illetve azt követően a helyi sajtóban, rádióban és 

televízióban az adományozás indokolásában szerepelhetnek-e személyes adatai. 

 

21. § (1) A kitüntető díjakkal oklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár. 

A pénzjutalom összege egyén részére a mindenkori képviselői tiszteletdíj havi bruttó 

összegének 125%-a, közösség, vagy csoport kitüntetése esetén 200%-a. 

(2) Ha a kitüntető díjban közösség vagy csapat részesül, emlékplakett és pénzjutalom jár, a 

csapat, illetve közösség minden tagja oklevelet kap. 

(3) A díj ugyanazon személynek és közösségnek legalább 5 év elteltével adományozható 

ismételten. 

(4) A kitüntetések és juttatások költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében 

kell biztosítani. 

22. § (1) A kitüntetettekről - kitüntetési fajtánként - díszes kivitelű albumban nyilvántartást kell 

vezetni. 

(2) A kitüntetett személyekről és közösségekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet, 

amely tartalmazza a kitüntetettek nevét, foglalkozását, az adományozás évét, és mellékelni kell az 

adományozásról szóló határozatot. 

  „(3)A kitüntetés átadását követő munkanapon a polgármester a helyi sajtóban, rádióban, 

televízióban és Bucsa község honlapján nyilvánosságra hozza a kitüntetettek nevét.„ 

 
 

IV. FEJEZET 

Záró rendelkezések 

 

23. § (1) Ez a rendelet 2007. december 1. napján lép hatályba. 

(2) Kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző 

gondoskodik. 

Bucsa, 2007. év november 12.  

 

 

Dr. Mile Sándor                                                                    Magyar László 

polgármester                                                                           körjegyző 

 

 

Kihirdetve: Bucsa, 2007. november 12.  

 

 

                                                                                                              Magyar László  

                                                                                                                  körjegyző 
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