
 

 

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

22/2012. (X.30.) önkormányzati rendelete 

 

Helyi kitüntetések és elismerések alapításáról és adományozásáról  

 

Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § 

(9) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § 

(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

Értelmező rendelkezések 

1. § E rendelet alkalmazása szempontjából: 

 

civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint vaskúti székhellyel 

alakult civil társaság, egyesület, alapítvány. 

 
Általános rendelkezések 

1
2. § A képviselő-testület a nagyközség fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek 

megőrzésében, gyarapításában kifejtett a gazdasági, tudományos, művészeti, kulturális, sport 

tevékenység területén, a közélet terén, illetőleg az önkormányzati feladatok megvalósításában 

nyújtott kimagasló teljesítmény, szakmai munka elismerésére a következő kitüntető címet, 

kitüntetést és elismerést alapítja:  

a) „Vaskút Nagyközség Díszpolgára” kitüntető cím, 

b) „Vaskút Nagyközségért” kitüntetés, 

c) „Vaskút Nagyközség Szolgálatáért” elismerés. 

 
2
3. § A „Vaskút Nagyközség Díszpolgára” kitüntető cím, a „Vaskút Nagyközségért” 

kitüntetés, a „Vaskút Nagyközség Szolgálatáért” elismerést december hónapban a 

közmeghallgatás keretében a nagyközség polgármestere adja át. 

4. § (1) Az 1. §-ban meghatározott civil szervezet, valamint természetes személy (a 

továbbiakban: magánszemély) egy önkormányzati választási ciklusban csak egyfajta kitüntetésben 

részesíthető. Ugyanazon kitüntetés csak egyszer adományozható ugyanazon civil szervezetnek vagy 

személynek.  

3
(2) Posztumusz „Vaskút Nagyközség Díszpolgára” kitüntető cím, illetve posztumusz 

„Vaskút Nagyközségért” kitüntetés az elhalálozott személy halálának időpontjától számított 2 

éven belül adományozható. Ebben az esetben a kitüntető cím és a kitüntetés átvételére a 

kitüntetett legközelebbi hozzátartozója jogosult. 

                                                           
1
 Módosította a 14/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. október 29-től.  

2
 Módosította a 14/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. október 29-től. 

3
 Módosította a 14/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. október 29-től. 
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(3) A 2.§ a.) - b.) pontja szerinti kitüntetés hivatalban lévő polgármester, illetve helyi 

önkormányzati képviselői mandátummal rendelkező magánszemély részére nem adományozható. 

(4) E rendelet 2.§ c.) pontjában meghatározott elismerésben kizárólag élő magánszemélyek 

részesülhetnek.  

5. § 
4
(1) A kitüntetés adományozására irányuló javaslatokat e rendelet 1. számú 

mellékletében rögzített űrlapon, az adományozás évének november 20. napjáig lehet 

benyújtani a nagyközség polgármesteréhez. A határidő elmulasztása jogvesztő.   

 (2) Magánszemélyt érintő adományozásra vonatkozó javaslathoz mellékelni kell a javasolt 

magánszemély e rendelet 2. számú melléklete szerinti hozzájáruló nyilatkozatát, személyes adatai 

kezeléséhez.  

(3) Civil szervezet általi kezdeményezéshez mellékelni kell az adott civil szervezet legfőbb 

döntéshozó szervének erről szóló döntését igazoló dokumentumot. 

 

5
6. § (1) A polgármester a hozzá beérkezett kitüntetési javaslatokat az 5. § (1) 

bekezdésében meghatározott határidőt követően a képviselő-testület valamennyi állandó 

bizottsága elnöke részére átadja bizottsági véleményezés céljából. A bizottság a javaslatokkal 

kapcsolatos véleményének kialakításáról zárt ülésen, minősített többséggel dönt. 

 

(2) A kitüntetésre vonatkozó polgármesteri előterjesztés alapján a képviselő-testület az 

adományozás tárgyában az adományozás évének november 30. napjáig ugyancsak zárt ülésen 

és minősített többséggel dönt.  

 

(3) A kitüntetés adományozásának tényét a kitüntetés átadást követően a nagyközség 

honlapján keresztül a nagyközség polgárainak tudomására kell hozni, melyről a jegyző 

gondoskodik. 

 

(4) A kitüntető címben, kitüntetésben valamint az elismerésben részesülők nevének 

valamint az adományozás évének felsorolását a Községháza épületében kell elhelyezni, 

melyről a jegyző gondoskodik. 

A kitüntetés visszavonása 

7. § 
6
(1) A kitüntetést az arra érdemtelenné vált civil szervezettől illetve 

magánszemélytől a javaslattételi jogkörrel rendelkezők kezdeményezésére a képviselő-

testület zárt ülésen és minősített többséggel, részletes indokolás mellett visszavonhatja. A 

kitüntetés visszavonására a 6. §. (1) - (2) bekezdéseiben foglalt eljárási szabályok érvényesek. 

(2) Érdemtelen a kitüntetésre – ezért a korábban adományozott kitüntetését vissza kell vonni -; 

                                                           
4
 Módosította a 14/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2016. október 29-től. 

5
 Módosította a 14/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2016. október 29-től. 

6
 Módosította a 14/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. október 29-től. 
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a.) attól a magánszemélytől, akit a bíróság szándékos bűncselekmény miatt jogerősen elítélt, 

továbbá aki a közügyektől eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll, 

b.) attól a köztisztviselőtől, közalkalmazottól akit munkáltatója hivatalvesztés fegyelmi 

büntetéssel, illetve elbocsátással sújtott, illetve az a vezető beosztású köztisztviselőtől, 

közalkalmazottól, akinek vezetői megbízatását jogerős fegyelmi döntéssel visszavonták,  

(3) A kitüntetés visszavonása esetén a kitüntetett az adományozott tárgyat és oklevelet köteles 

visszaszolgáltatni az önkormányzatnak. 

7
(4) A kitüntetés visszavonásáról szóló önkormányzati határozatot az érintett részére 

meg kell küldeni. 

 
8
(5) A kitüntetés megvonásának tényét a nagyközség honlapján keresztül a nagyközség 

polgárainak tudomására kell hozni, melyről a jegyző gondoskodik. 

8. § (1) A kitüntetésekkel adományozásra kerülő dísztárgyak leírását e rendelet 3. számú 

melléklete tartalmazza. 

(2) A kitüntetésekkel adományozásra kerülő oklevelek leírását e rendelt 4. számú melléklet 

tartalmazza. Nem magyar anyanyelvű magánszemélynek történő kitüntetés adományozás esetén a 

díszoklevelet a kitüntetett anyanyelvére lefordítva, külön lenyomatban is ki kell adni. 

(3) A kitüntetésekkel összefüggő kiadások fedezetét az önkormányzat éves költésvetésében kell 

biztosítani. 

9
„Vaskút Nagyközség Díszpolgára” kitüntető cím 

9. § 
10

(1) „Vaskút Nagyközség Díszpolgára” kitüntető cím (a továbbiakban: kitüntető 

cím), annak a magyar vagy külföldi magánszemélynek adományozható, aki Vaskút 

nagyközség és lakossága érdekében kiemelkedően hasznos munkásságával maradandót 

alkotott a gazdasági, az egészségügyi, a köznevelési, a kulturális, a közigazgatási, vagy a 

társadalmi élet bármely területén, és tevékenységével, életpályájával, jelentős 

áldozatvállalásával elősegítette Vaskút nagyközség fejlődését, növelve jó hírét, tekintélyét. 

(2) A kitüntető címet a díszpolgári jelvény és az adományozást igazoló oklevél szimbolizálja.  

10. § 
11

(1) A kitüntető cím adományozását a nagyközség polgármestere, a képviselő-

testület bizottsága, a képviselő-testület bármely tagja e rendelet 1. §-ában felsorolt civil 

szervezet erre illetékes szerve kezdeményezheti írásban, e rendelet 1. számú mellékletében 

szereplő űrlapon.  

                                                           
7
 Módosította a 14/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. október 29-től. 

8
 Módosította a 14/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2016. október 29-től. 

9
 Módosította a 14/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2016. október 29-től. 

10
 Módosította a 14/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2016. október 29-től. 

11
 Módosította a 14/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2016. október 29-től. 
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12
11. § (1) Vaskút Nagyközség díszpolgára jogosult: 

a) a díszpolgári jelvény ünnepélyes eseményen történő viselésére, 

b) a képviselő-testület határozata alapján tagja lenni az önkormányzatot képviselő 

küldöttségben, 

c) a nagyközségi rendezvényeken részt venni. 

(2) Az (1) bekezdésben írt jogok érvényesüléséért a polgármester felelős. 

13
„Vaskút Nagyközségért” kitüntetés 

12. § 
14

(1) „Vaskút Nagyközségért” kitüntetés (a továbbiakban: kitüntetés) annak a civil 

szervezetnek vagy magánszemélynek adományozható, amely vagy aki Vaskút nagyközség és 

lakossága érdekében hasznos munkásságával járult hozzá a gazdasági, az egészségügyi, a 

köznevelési, a kulturális, a közigazgatás, sport vagy a társadalmi élet bármely területének 

fejlesztéséhez, növelve ezzel Vaskút nagyközség jó hírét, tekintélyét. 

(2) A kitüntetéssel bronz emlékplakett és oklevél jár. 

15
(3) A kitüntetés adományozását a nagyközség polgármestere, a képviselő-testület 

bizottsága, továbbá e rendelet 1. §-ában felsorolt civil szervezet erre illetékes szerve 

kezdeményezhetik írásban, e rendelet 1. számú mellékletében szereplő űrlapon.  

16
„Vaskút Nagyközség Szolgálatáért” elismerés 

17
13. § (1) A „Vaskút Nagyközség Szolgálatáért” elismerés (továbbiakban elismerés) 

adományozható annak a magánszemélynek, aki az önkormányzati feladat-ellátásban szakmai 

felkészültségével, magatartásával és munkájával jelentős mértékben segítette és előmozdította 

az önkormányzati feladatok végrehajtását, és többéves tevékenysége közszolgálati 

életpályaként példaértékű. 

(2) Az elismerés a nagyközségi önkormányzat, illetve intézményeinél foglalkoztatott – 

határozatlan idejű kinevezéssel rendelkező – köztisztviselőnek, közalkalmazottnak ítélhető 

oda.  

(3) Az elismeréssel pecsétgyűrű és oklevél jár.  

(4) Az elismerés adományozását a nagyközség polgármestere, jegyzője, a képviselő-

testület által alapított intézmény vezetője, képviselő-testület tagja kezdeményezheti írásban, e 

rendelet 1. számú mellékletében szereplő űrlapon. 
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 Módosította a 14/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2016. október 29-től. 
13

 Módosította a 14/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2016. október 29-től. 
14

 Módosította a 14/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2016. október 29-től. 
15

 Módosította a 14/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos 2016. október 29-től. 
16

 Módosította a 14/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2016. október 29-től. 
17

 Módosította a 14/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos 2016. október 29-től. 
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Átmeneti rendelkezések 

14.§ A kitüntetések adományozásának kezdeményezésére 2012. évben az e rendelet 5.§ (1) 

bekezdése szerinti jogvesztő határidő napja 2012. november 15., mely naptól kell az egyéb e 

rendeletben meghatározott határidőket számolni. 

Záró rendelkezések 

15. § (1) A rendelet 2012. november 01-jén lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet – a 7.§-t kivéve- - nem érinti az e rendelet hatálybalépése előtt, más 

rendeletek alapján adományozott kitüntetéseket és elismeréseket.  

(3) A képviselő-testület által korábban adományozott kitüntetések, elismerések esetében is 

alkalmazni kell az e rendelet 6.§ (5) – (6) bekezdése szerinti rendelkezéseket. 

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a kitüntető címek és díjak 

alapításáról és adományozásáról szóló 15/1999.(X.29.) számú és az ezt módosító 8/2004.(III.10.) 

számú rendelet. 

(5) E rendelet 14.§-a 2012. december 31-én hatályát veszti. 

 

Vaskút, 2012. október 29. 

                                                                                                              

 

Alszegi Zoltán        dr. Bozsolik Róbert 

  polgármester      jegyző 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet 2012.október 30. napján került kihirdetésre. 

 

 

 

 

dr. Bozsolik Róbert 

        jegyző 
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1. számú melléklet a 22/2012.(X.30.)  önkormányzati rendelethez 

                   

F E L T E R J E S Z T É S 
 

 

………………………………………………………………….   

adományozására 

 

 

 

A felterjesztő szervezet (személy, intézmény) megnevezése, címe, elérhetőségei: 

A felterjesztett személy 
 

Neve:   

 

Lakcíme:  

 

Anyja neve:  

 

Szül. hely., idő:  

 

Munkahelye:  
 

Iskolai végzettsége:   

 

Beosztása:  

 

Adószám:  

 

TAJ szám:  
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A felterjesztést alátámasztó életrajz, jellemzés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaskút, 201…………………… 
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2. számú melléklet a 22/2012.(X.30) önkormányzati rendelethez 

 

 

N y i l a t k o z a t 

 

Alulírott …………………………..(név) ………...……..…(szül. hely) 

………………..(szül. idő) ………………………………. (anyja 

neve)………………………………………………………………. szám 

alatti lakos ezennel hozzájárulok, hogy Vaskút Nagyközségi Önkormányzat 

a kitüntetésemmel kapcsolatos ügyben személyes adataimat kezelje. 

Ezen nyilatkozatom a helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő címek 

alapításáról és adományozásának rendjéről szóló   /2012.(     ) 

önkormányzati rendelet 5. §-ának (2) bekezdésé alapul 

 

Vaskút, …….. év, ………………………… hó ……… nap. 

 

 

                                                                  ………………………………
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 Módosította a 14/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 12. §-a. Hatályos 2016. október 29-től. 
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3. számú melléklet a 22/2012.(X.30) önkormányzati rendelethez 

 

 

 

 

A kitüntetésekkel adományozásra kerülő dísztárgyak leírása 

a.) „Vaskút Nagyközség Díszpolgára” kitüntető cím (díszpolgári jelvény) 

A jelvény ezüst arany bevonattal. Mérete: 20X27mm felül szögletes, alul pajzs alakú, 

súlya, kb: 7,0-7,3gr. Elején Vaskút Nagyközség Címere látható vésett formában, 

továbbá a "Díszpolgár" felirat, hátulján a kitűzéshez szükséges tű-kampó található.  

b.)  „Vaskút Nagyközségért” kitüntetés 

Az emlékplakett 100 -120 mm átmérőjű, kör alakú, egyoldalas bronzplakett. A plakett 

középső részén a Vaskút Nagyközség Címere, alsó részén ívesen "VASKÚT 

NAGYKÖZSÉGÉRT” felirattal. 

c.) „Vaskút Nagyközség Szolgálatáért” elismerés (pecsétgyűrű) 

A női és férfi ezüst arany bevonattal pecsétgyűrű 6,6 gr súlyú, a közepén Vaskút 

nagyközség címere látható. A gyűrű belső részébe a „Vaskút Nagyközség 

Szolgálatáért” felirat van begravírozva. 
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 Módosította a 14/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos 2016. október 29-től. 
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5. számú melléklet a 22/2012. (X.30.) önkormányzati rendelethez 

(számozása 2016. október 28. napjától 4. számú mellékletre változik) 

 

A kitüntetésekkel adományozásra kerülő oklevelek leírása 

 

 

„Vaskút Nagyközség Díszpolgára” kitüntető cím 

"Mi Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, 

számba véve mindazon személyeket, akik lakóhelyünk felvirágoztatásáért, 

gazdasági, tudományos és kulturális fejlődéséért kiemelkedőt alkottak, 

érette érzett szeretetüknek és jóindulatuknak cselekvő tanúbizonyságát 

tették, választottuk eme személyek közül a legkiválóbbnak 

______________________________ úrhölgyet/ urat 

találtuk. 

 

Ennek elismerésére részére a ...….../...... (    .    ) önkormányzati 

határozattal  

 

VASKÚT NAGYKÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA 

 

kitüntető címet adományoztuk. 

  

Vaskút, …… év, …………………. hó ….. nap. 

      PH. 

Polgármester    jegyző 

 

 

 „Vaskút Nagyközségért” kitüntetés 

 

""Mi Vaskút Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, 

számba véve mindazon személyeket, közösségeket, akik a nagyközség és 

lakossága érdekében hasznos munkásságával hozzájárultak a település 

gazdasági, egészségügyi, köznevelési, kulturális, közigazgatás, sport vagy 

a társadalmi élet bármely területének fejlesztéséhez, és ezzel növelték 

nagyközségünk jó hírét és tekintélyét, eme személyek közül a 

legkiválóbbnak 

 

______________________________ úrhölgyet / urat 

találtuk. 

 

 

Ennek elismerésére részére......../20....... (    .    ) önkormányzati 

határozattal, a  

VASKÚT NAGYKÖZSÉGÉRT 

kitüntetést adományoztuk." 

 

Vaskút,…… év, ………………………. hó ….. nap 

      PH. 

                                                           
20

 Módosította a 14/2016. (X.28.) önkormányzati rendelet 14. §-a. Hatályos 2016. október 29-től. 
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Polgármester    jegyző 

 

 

„Vaskút Nagyközség Szolgálatáért” elismerés 

"Mi Vaskút Nagyközségi Önkormányzat  Képviselő-testületének tagjai, 

számba véve mindazon személyeket, akik a nagyközség közigazgatása, 

egészségügy, a gyermekvédelem, a szociális munka terén kiemelkedőt 

alkottak, akik huzamosabb időn át végzett tevékenységükkel nagyban 

hozzájárultak az adott ágazat helyi színvonalának emeléséhez, akik 

munkájukkal önzetlenül, fáradhatatlanul, áldozatkészen szolgálták és 

kiszolgálták a nagyközségünkben élő állampolgárokat, eme személyek 

közül a legkiválóbbnak  

 

______________________________ úrhölgyet / urat 

találtuk.  

 

Ennek elismerésére részére a ...….../20.... (    .    ) önkormányzati 

határozattal  

 

VASKÚT NAGYKÖZSÉG SZOLGÁLATÁÉRT 

 

elismerést adományoztuk.” 

 

Vaskút,……. év, ……………………….. hó ……nap. 

      PH. 

Polgármester    jegyző 

 

 
 


