
Ostoros Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

10/2010. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 

kitüntetések adományozásáról és alapításuk rendjéről 

 

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva hatályos 2018.08.01-től) 
 

Ostoros Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 

bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 

7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat által adományozható elismerő 

címekről és kitüntetésekről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

Ostoros Község Önkormányzata feladatának tekinti, hogy a település érdekében múlhatatlan 

érdemeket szerzett személyek emlékét megörökítse. Ostoros Község Önkormányzata tiszteletét 

és megbecsülését kívánja kifejezni mindazon személyek iránt, akik életművükkel, kiemelkedő 

jelentőségű munkájukkal, Ostoros közéletében folytatott tevékenységükkel, vagy a település 

egy-egy intézményében hosszú ideje végzett, kimagasló színvonalú, áldozatos munkájukkal 

segítették, illetve segítik elő Ostoros község szellemi és anyagi gyarapodását. 

 

2. § 

 

(1) A Képviselőtestület az alábbi díjakat alapítja: 

a) „Ostoros Község Díszpolgára” kitüntető cím, 

b) „Ostoros Községért” kitüntető díj, 

c) „A köz szolgálatáért” kitüntető díj, 

d) „Ostoros Község Nagykövete” kitüntető díj. 

 

(2) A kitüntetések adományozásáról Ostoros Község Képviselő-testülete minősített 

többséggel dönt.  

 

(3) A kitüntető címből és a kitüntető díjakból évente 1-1 adományozható. Indokolt esetben 

vagy jeles évfordulók alkalmából a Képviselő-testület ettől eltérően is dönthet, vagy a 

kitüntetéseken belül átcsoportosíthat.  

 

(4) A  kitüntetések adományozása ünnepélyes keretek között, évente egy alkalommal, 

augusztus 20-án vagy október 23-án történik.  Rendkívüli esetben, jeles évfordulók és 

jubileumi ünnepségek esetén a Képviselő-testület ettől eltérő időpontot is megállapíthat.  

 

3. § 

 

(1) A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek: 

 

a) a Képviselő-testület tagjai, 

b) a Képviselő-testület bizottságai, 
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c) a jegyző, 

d) az önkormányzati intézmények vezetői, 

e) civil vagy gazdálkodó szervezet. 

 

(2) A javaslatokat a javasolt személy vagy szervezet, csoport elismerésre okot adó 

tevékenységével indokolva kell megküldeni a Polgármesternek minden év május 31-ig, 

aki a beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület elé terjeszti. 

 

(3) Az elismerésre érdemes személy esetén posztumusz kitüntetés is adományozható. 

Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult. 

 

(4) Azonos kitüntetésben ugyanaz a személy egy alkalommal részesülhet. 

 

(5) A kitüntetéssel járó okmányokat a polgármester és a jegyző írja alá. 

 

(6) A kitüntetések adományozását és indokolását a helyben szokásos módon közzé kell 

tenni. 

 

II. Fejezet 
 

„Ostoros Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozása 

 

4. § 

 

A Képviselő-testület „Ostoros Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozásával ismeri el 

azok érdemeit, akik: 

 

a) köztiszteletben állnak és 

b) Ostoros Község fejlesztéséért évtizedeken át kiemelkedően dolgoztak, gazdasági, 

tudományos, kulturális, vagy közéleti területen maradandó alkotásaikkal emelték 

vagy elősegítették a község lakosságának gazdasági és kulturális előrehaladását és 

demokratikus fejlődését,  vagy 

c) munkásságukkal hozzájárultak a település országszerte ismertté tételéhez, vagy  

d) kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak a község jelentős fejlődéséhez, 

hírnevének öregbítéséhez, tekintélyének emeléséhez, vagy 

e) személyes példamutatásukkal, emberi magatartásukkal példaképül szolgálnak a 

felnövekvő nemzedék számára, vagy 

f) helyi jelentőségében és gazdag életművükkel a magyarság, más népek, a haladó 

világ társadalmi, gazdasági és szellemi működését, a békét, a kultúrát, a 

demokráciát és az emberiség egyetemes érdemeit tiszteletreméltóan szolgálják. 

 

5. § 

 

(1) A kitüntetés adományozása során a kitüntetett számára oklevelet, emlékplakettet és 

pénzjutalmat kell átadni. 

 

(2) A díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell: a díszpolgári címet kapott személy nevét, 

foglalkozását, külföldieknél az állampolgárságot, az adományozás jogcímét és indokait, 

az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét, Ostoros Község 

Önkormányzata pecsétjét.  



 3 

 

(3) A kitüntetéssel járó emlékplakett: viaszpecsétet szimbolizáló, 125 mm átmérőjű 

bronzplakett. A plakett középső részén Ostoros község címere (mérete 55 mm) körülötte 

Ostoros Község Díszpolgára felirattal. 

 

(4) A kitüntetéssel járó pénzjutalom összege: nettó 100.000.- Ft. 

 

6. § 

 

(1) Ostoros község díszpolgárát a település lakossága megkülönböztetett tiszteletben és 

 megbecsülésben részesíti. 

 

(2) Ostoros Község Díszpolgárát: 

- megilleti a kitüntető cím viselésének joga, 

- jogosult az önkormányzat kiadványainak egy-egy tiszteletpéldányára, 

- a Képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet, 

- a Képviselő-testület által rendezett jelentősebb ünnepségekre meg kell hívni, 

- külön döntés alapján Ostoros Község Önkormányzatot képviselő delegáció 

 tagjául lehet jelölni, 

- az elhunyt díszpolgárt a község saját halottjának tekinti. 

 

7. § 

 

A díszpolgári cím adományozását díszes kivitelű emlékkönyvben kell nyilvántartani. Az 

emlékkönyvbe bevezetett adományozást kézjegyével látja el a polgármester, a díszpolgár és a 

jegyző. 

 

8. § 

 

A díszpolgári címet a Képviselő-testület visszavonhatja attól, aki a díszpolgársággal járó 

megbecsülésre érdemtelenné válik. 

 

III. Fejezet 
 

„Ostoros Községért” kitüntető díj adományozása 

 

9. § 

 

Az „Ostoros Községért” kitüntető díj azon egyének és közösségek részére adományozható, 

akik: 

 

- kimagasló helyi közéleti munkát végeznek, vagy a lakosság érdekében hosszabb időn át 

kiemelkedő tevékenységet folytattak és  

- a gazdasági, műszaki-tudományos, művészeti életben a község fejlődéséhez, vagyonának 

gyarapításához, hírnevének emeléséhez nagyban hozzájárultak, vagy 

- a kultúra-közoktatás-sport-egészségügy terén a magas színvonalú alkotó tevékenységet 

folytattak, kimagasló szakmai eredményeket értek el, az egészséges életmód kialakításának 

segítésében élen jártak. 

 

10. § 
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(1) A kitüntetés adományozása során a kitüntetettek számára oklevelet, emlékplakettet és 

pénzjutalmat kell átadni. 

 

(2) Az oklevél tartalmazza az adományozó nevét, a díj nevét, a kitüntetett nevét, a 

kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, valamint az adományozás idejét. Az oklevél 

díszes kivitelben készül.  

 

(3) Az emlékplakett művészi kivitelben készül, amelyen a díj neve, az adományozás éve és 

Ostoros Község Címere látható. 

 

(4) A magánszemély részére történő kitüntetéssel járó pénzjutalom összege: nettó 50.000.- 

Ft összeg. A közösség részére történő kitüntetéssel járó pénzjutalom összege: 300.000.- 

Ft, melyet a Képviselő-testület rendkívüli támogatás formájában biztosít a közösség 

részére. 

11. §. 

 

Az a kitüntetett, akit bíróság jogerős ítéletével a közügyek gyakorlásától eltiltott, érdemtelenné 

válik a kitüntetésre és azt tőle vissza kell vonni. A kitüntetés egyéb okból történő visszavonását 

a javaslattevők kezdeményezhetik. A visszavonásról a Képviselő-testület dönt és gondoskodik 

a kitüntetéshez adományozott oklevél és emlékplakett bevonásáról. 

 

IV. fejezet 
 

„A köz szolgálatáért” kitüntető díj adományozása 

 

12. § 

 

(1) 1„A köz szolgálatáért” kitüntető díj adományozható annak az Önkormányzat 

hivatalának vagy intézményének közszolgálati dolgozója, nyugállományú dolgozója 

részére, aki legalább 15 éves közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik és kiemelkedő 

szakmai felkészültségével, magatartásával és munkájával jelentős mértékben segítette 

és előmozdította az önkormányzati feladatok végrehajtását, a település polgárainak 

ügyintézését, az intézményi célok eredményes teljesítését. 

 

(2) 2A kitüntetés adományozása során a kitüntetettek számára oklevelet és pénzjutalmat kell 

átadni. 

 

(3) Az oklevél tartalmazza az adományozó nevét, a díj nevét, a kitüntetett nevét, a 

kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, valamint az adományozás idejét. Az oklevél 

díszes kivitelben készül.  

 

(4) 3  

 

(5) A kitüntetéssel járó pénzjutalom összege: nettó 25.000.- Ft összeg.  

 

13. § 

 
1 Módosította 12/2016.(VIII.01.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos 2016. VIII. 02.-től. 
2 Módosította 10/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos 2018. VIII. 01.-től. 
3 Hatályon kívül helyezte a 10/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet 3.§. Hatálytalan 2018. VIII. 01.-től 
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Az a kitüntetett, akit bíróság jogerős ítéletével a közügyek gyakorlásától eltiltott, érdemtelenné 

válik a kitüntetésre és azt tőle vissza kell vonni. A kitüntetés egyéb okból történő visszavonását 

a javaslattevők kezdeményezhetik. A visszavonásról a Képviselő-testület dönt.  

 

IV/A. Fejezet4 

 
„Ostoros Község Nagykövete” kitüntető díj adományozása 

 

13/A. § 

 

(1) „Ostoros Község Nagykövete” kitüntető díj adományozható annak, aki a  településsel 

 szoros kapcsolatban áll, tevékenységével segíteni, támogatni tudja a községet 

 gazdasági, kulturális és civil vonalon. 

 

(2) A díj három kategóriában „Ostoros község társadalmi nagykövete”, „Ostoros község 

 kulturális nagykövete”, „Ostoros község bornagykövete” kerülhet adományozásra 

 önkormányzati ciklusonként 2 alkalommal. 

 

(3) 5,6A kitüntetés adományozása során a kitüntetettek számára oklevelet és pénzjutalmat 

 kell átadni. 

 

(4) 7,8Az oklevél tartalmazza az adományozó nevét, a díj nevét, a kitüntetett nevét, a 

 kitüntetésre való érdemesség rövid indokát, valamint az adományozás idejét. Az 

 oklevél díszes kivitelben készül.  

 

(5) 9,10A kitüntetéssel járó pénzjutalom összege: nettó: 15.000 –Ft  

 

(6) A nagykövetek feladatai:  

a) a település népszerűsítése saját szakterületén, tevékenységén keresztül, 

b) a község érdekeinek, elképzeléseinek, fejlesztéseinek képviselete különböző 

fórumokon, 

c) kulturális és egyéb rendezvényeken megjelenésükkel, szakmai segítségükkel emelni 

az adott esemény rangját, 

d) hazai és nemzetközi színtereken a település népszerűsítése. 

 

13/B. § 

 

Az a kitüntetett, akit bíróság jogerős ítéletével a közügyek gyakorlásától eltiltott, érdemtelenné 

válik a kitüntetésre és azt tőle vissza kell vonni. A kitüntetés egyéb okból történő visszavonását 

a javaslattevők kezdeményezhetik. A visszavonásról a Képviselő-testület dönt.” 

 

 
4 Kiegészítette a 14/2011.(VII.26.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos 2011.VII. 27.-től 
5 Módosította a 12/2016.(VIII.01.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos 2016. VIII. 02.-től. 
6 Módosította 10/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos 2018. VIII. 01.-től. 
7 Módosította a 12/2016.(VIII.01.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos 2016. VIII. 02.-től. 
8 Módosította 10/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos 2018. VIII. 01.-től. 
9 Módosította a 12/2016.(VIII.01.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos 2016. VIII. 02.-től. 
10 Módosította 10/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos 2018. VIII. 01.-től 
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V. fejezet 
 

Vegyes és záró rendelkezések 

 

14. §. 

 

(1) A kitüntetések adományozásáról a polgármesteri hivatal jegyzője nyilvántartást vezet. 

 

(2) A nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza: 

 

a) sorszám, 

b) név, lakcím, 

c) foglalkozás, 

d) adományozás időpontja, 

e) adományozás rövid indokolása, 

f) képviselő-testületi határozat kelte és száma. 

 

(3) Az e rendeletben szereplő kitüntetések költségvetési fedezetét a mindenkori éves 

költségvetési rendeletben a céltartalékok között külön soron kell megtervezni. 

 

(4) A kitüntetésekkel járó pénzjutalom az általános szabályok szerint adóköteles. 

 

15. §. 

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 11/2006. (VII.31.) sz. rendelettel 

módosított 7/2002. (VI.22.) sz. rendelete hatályát veszti.  

 

 

Kisari Zoltán sk.       Vasas Ágostonné sk. 

polgármester            jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2010. július 27. 

 

Vasas Ágostonné 

jegyző 

 


