
Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2019. (VI. 24.) 

önkormányzati rendelete 
 

a helyi kitüntetésekről és címek adományozásáról  
 

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § 3) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A rendelet célja, hogy a helyi viszonyokhoz igazodva megállapítsa a helyi kitüntetések, címek 
adományozásának rendszerét azért, hogy ezek segítségével is kifejezésre juttassa 
- a település szolgálatában és fejlődésének elősegítésében, 
- a helyi érdekek előmozdításában 
- az egyetemes emberi értékek gyarapításában 
kifejtett kimagasló, példamutató tevekénységet. 
 
 

2. § 
 
 Az Önkormányzat a következő helyi kitüntetéseket és címeket határozz meg 
- Nagyfüged (községért) kitüntetés, 
- Díszpolgári cím. 
-  
A Nagyfüged 
 (Községért) kitüntetés 
 
 

3. § 
 
(1) A Nagyfüged községért kitüntetés azoknak adományozóható, akik a település fejlesztése 
érdekében legalább 10 éven időn át kiemelkedő munkát végeztek a település érdekében 
 
(2) A kitüntetésben részesíthető:  
- magánszemély, valamint 
- egyéb szervezet, közösség 
 

4. § 
 
A kitüntetés oklevelének leírását a 1. számú melléklet tartalmazza. 
 

5. § 
 
A kitüntetés évente maximum 2 db személynek, illetve szervezetnek adományozható. 
 

6. § 
 
A kitüntetéssel járó pénzjutalom összege 



- magánszemély esetén 50.000 Ft 
- Szervezet esetén 100.000 Ft 
 

7. § 
 
(1) A kitüntetés adományozására a következő szervek és személyek tehetnek javaslatot: 
- polgármester 
- jegyző 
- képviselők 
- bizottságok tagjai 
- költségvetési szervek vezetői 
- a helyi szervezetek képviselői 
 
(2) a javaslattétel legkésőbbi időpontja: minden év június 30. 
 
(3) A javaslatokat a polgármester terjeszti elő a Képviselő- testület elé, legalább a javaslat 
tételi határidőt követő 30 napon belül. 
 
(4) A Képviselő- testület határozattal dönt a kitüntetés adományozásáról 
 

8. § 
 
A kitüntetést a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester adja át 
 

9. § 
 
(1) A Nagyfüged község díszpolgárra cím azoknak a személyeknek adományozható, akik 
- a helyi közösség érdekében kiemelkedő 
- valamely művészeti, sport tevékenység során jelentős 
teljesítményt értek el, így példaként állíthatóak a település polgárai elé. 
 
(2) A kitüntetés odaítélése szempontjából kiemelkedő, illetve jelentős teljesítménynek 
értékelhető egy konkrét, egy időszakot felölelő, illetve akár egy egész életművel megvalósított 
tevékenység. 
 
(3) A kitüntetés csak akkor adományozható, ha az érintett személy általános életvitele, 
magatartása is példaértékű. 
 
(4) A cím adományozásának nem feltétele a településen állandó lakcímmel való rendelkezés. 
 

10. § 
 
(1) A díszpolgári cím adományozásával 
- oklevél, 
- pénz/ tárgyjutalom jár. 
 
(2) Az oklevél, leírását a 2. számú melléklet tartalmazza, 
 

11. § 
 



A kitüntetés évente maximum 1 főnek adományozható 
 

12. § 
 
A kitüntetés átadása a településen rendezvényekhez kapcsolódik, és annak keretében történik 
 

13. § 
 
A kitüntetéssel járó – pénz, illetve tárgy- jutalom összege magánszemély esetében 100. 000 Ft 
 

14. § 
 
(1) A kitüntetés adományozására jogosult a 8. § -ban meghatározott szerveken és 
személyeken túl a település lakosságának 10 %-a 
 
(2) A díszpolgári címre jelölő írásos javaslatnak tartalmaznia kell:  
- a javasolt személy adatait (név, cím)  
- a címre való javaslat indoklását: a példa értékű tevékenység leírását, 
- a javaslatot tevő(k) nevét, aláírását (a lakossági kezdeményezésnél a javaslatot tévők 
címét is)  
 
(3) A javaslattétel legkésőbbi időpontja: december 31. 
 
(4) A javaslatokat a polgármester terjeszti elő a Képviselő- testület elé, legalább a javaslat 
tételi határidőt követő 30 napon belül. 
 
(5) A Képviselő- testület határozattal dönt a cím adományozásáról. 
 

15. § 
 
A címadományozást a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester végzi. 
 

16. § 
 
A díszpolgári cím birtokosa jogosult: 
- az önkormányzati rendezvények díjtalan látogatására, 
- az önkormányzat intézményei által szervezett programokon való díjtalan részvételre, 
 

17. § 
 
 (1) A díszpolgári cím, visszavonható, akkor, ha az érintett személy tevékenysége, 
magatartása nem teszi méltóvá a cím viselésére. A címre érdemtelenné válik különösen az a 
személy, akit a bíróság jogerősen eltiltott a közügyek gyakorlásától. 
 
(2) A díszpolgári címre érdemtelen személytől a címet a Képviselő-testület visszavonja. 
 

18. § 
 
(1) A kitüntetésekről, valamint a díszpolgári cím adományozásáról nyilvántartást kell vezetni. 
 



(2) A kitüntetésekről vezetett nyilvántartást kitüntetés típusokként külön- külön kell vezetni 
úgy, hogy az naprakészen tartalmazza:  
- a kitüntetésben részesített adatait (név, szervezet) 
- a kitüntetést javasló megnevezését, 
- a kitüntetésre vonatkozó képviselő-testületi határozat számát, 
- a kitüntetés átadásának időpontját 
- a kitüntetés mellé átadott pénzjutalom összegét, 
- a kitüntetés adományozásának okát. 
(3) A díszpolgári cím adományozásáról ún. Díszpolgári könyvet kell vezetni, melyben fel kell 
tüntetni: 
- a díszpolgári cím adományozásának időpontját, 
- a vonatkozó képviselő- testületi határozat számát, 
- a díszpolgári címet kapott személy rövid életrajzát, 
- a címre feljogosító tevékenység, érdem leírását. 
 

19. § 
 
(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Nagyfüged Községi 
Önkormányzat a helyi kitüntetések és címek adományozásáról szóló 5/2007. (III. 29.) számú 
rendelete  
 
(2) Ez a rendelet 2019. június 25. napján lép hatályba. 
 
 
Nagyfüged, 2019. június 20. 
 
 
 
 
 
 

Juhász Jánosné 

polgármester 

 

dr. Pető László 

helyettes jegyző 

 
 

 


