Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete
a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
Úrkút Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. ÚRKÚT KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA cím alapítása
1. § (1) A Képviselőtestület azon célból, 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, „ÚRKÚT KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” címet alapít.
(2) „ÚRKÚT KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” cím annak a természetes személynek
adományozható, aki egész életművével, vagy valamely kiemelkedő munkájával,
teljesítményével a településen, illetve országosan, vagy nemzetközi viszonylatban
általános elismerést szerzett, mellyel hozzájárult Úrkút község fejlődéséhez, értékei
megóvásához, polgárai életkörülményeinek javulásához, a község jó hírnevének
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt személye, vagy annak
emléke köztiszteletben áll.
(3) A díszpolgári címmel a polgármester és a jegyző által aláírt díszoklevél és plakett jár.
(4) A díszoklevél és a plakett leírását az 1. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A díszpolgár az adományozás napjától viselheti a kitüntető címet, valamint élvezheti
azokat a külön jogokat, amelyek a (2) bekezdés szerint őt megilletik.
(2) Úrkút Község Díszpolgára
a) az Önkormányzat valamennyi rendezvényén díszvendég,
b) jogosult az Önkormányzat kiadványainak egy-egy tiszteletpéldányára,
c) az Önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és a lehetőségek
szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg.
2. ÚRKÚT KÖZSÉGÉRT kitüntetés alapítása
3. § (1) A Képviselő-testület „ÚRKÚT KÖZSÉGÉRT” kitüntetést alapít.
(2) „ÚRKÚT KÖZSÉGÉRT” kitüntetés adományozható azoknak a természetes
személyeknek, akik a település fejlesztésében, a társadalmi, egészségügyi, szociális,
kulturális, közművelődési, oktatási-nevelési, közszolgálati, tehetséggondozás,
művészeti alkotómunka, turisztikai és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedő
hasznos munkát végeztek és ennek révén a község értékeit növelő, maradandó
eredményeket értek el, a község jó hírnevét az ország határain belül és azon túl
öregbítették.
(3) A kitüntetés adományozásával külön erre a célra készített díszoklevél és emlékérem jár.
(4) A díszoklevél és az emlékérem leírását az 2. melléklet tartalmazza.
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3. ÚRKÚT KÖZSÉG ELISMERŐ OKLEVELE kitüntetés alapítása
4. § (1) A Képviselő-testület „ÚRKÚT KÖZSÉG ELISMERŐ OKLEVELE” kitüntetést alapít.
(2) „ÚRKÚT KÖZSÉG ELISMERŐ OKLEVELE” kitüntetés adományozható azoknak a
személyeknek, akik
a) a község közösségi életében példaértékű munkát folytatnak vagy folytattak,
b) a sportteljesítményük alapján kiemelkedő eredményeket értek el, vagy
c) a falu közösségi és gazdasági életében meghatározó, értékteremtő munkát
folytatnak vagy folytattak.
(3) A kitüntetés adományozásával külön erre a célra készített díszoklevél jár.
(4) A díszoklevél leírását a 3. melléklet tartalmazza.
4. Eljárási szabályok
5. § Az elismerés posztumusz is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a
közeli hozzátartozó jogosult.
6. § (1) Elismerések adományozására ajánlásokat tehet:
a) a polgármester,
b) az alpolgármester,
c) a Képviselő-testület tagja,
d) a Képviselő-testület bizottsága,
e) a nemzetiségi önkormányzat,
f) a község országgyűlési képviselője,
g) a jegyző,
h) az önkormányzati fenntartású intézmény,
i) az úrkúti székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
j) az úrkúti székhellyel vagy telephellyel rendelkező civil szervezet,
k) Úrkúton lakhellyel rendelkező természetes személy.
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak az adományozására egy naptári évben egy-egy ajánlást
tehetnek.
(3) Az elismerések adományozására tárgyévben május 20-ig tehető írásbeli ajánlás a
polgármesternél.
(4) Az ajánlásoknak tartalmaznia kell:
a) az ajánlott tevékenységének, működésének ismertetését,
b) az elismerés alapját képező mű, alkotás, cselekmény leírását, bemutatását,
dokumentációit és
c) az a)-b) pontokban foglaltak társadalmi, községi közösségi hasznosságának
méltatását.
7. § (1) A díszpolgári cím és a kitüntetések adományozásáról a Képviselő-testület tárgyév június
30-ig dönt.
(2) Az elismerést a falunapi rendezvény keretei között a polgármester adja át.

2

(3) A kitüntetettekről az Úrkúti Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, mely
tartalmazza a kitüntetett nevét, természetes személy esetén a foglalkozását, vagy
hivatali állását, gazdálkodó szervezet, civil szervezet esetén a tevékenységét, az
adományozásról szóló határozat számát, az adományozás indokát és az adományozás
időpontját.
5. Az elismerés visszavonása
8. § (1) A kitüntetett személytől a címet és kitüntetést visszavonja a képviselő-testület, ha az
elismerésben részesített személyt a bíróság szándékos bűncselekmény miatt
jogerősen elítélte.
(2) A kitüntetés visszavonása esetén a nyilvántartásból törölni kell a méltatlanná vált
kitüntetett nevét.
6. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Úrkút, 2017. március 30.
Fülöp Zoltánné
polgármester

dr. Puskády Norbert
jegyző

A rendelet 2017. március 30-án kihirdetésre került.
dr. Puskády Norbert
jegyző
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1. melléklet a 4/2017. (III.30.) önkormányzati rendelethez
A díszoklevél fehér színű, a falu színeivel díszített szegélyű, a céljának megfelelő minőségű
A/4-es méretű papírból készül.
A díszoklevélen középen felül helyezkedik el a „Díszoklevél” felirat, alatta az „ÚRKÚT
KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” felirat, a kitüntetett neve, a foglalkozása, vagy hivatali állása, az
adományozó megnevezése, az adományozás ideje, az adományozás rövid, tömören
megfogalmazott indokolása, az adományozó pecsétje és az aláírások.
Az oklevelet bársony anyaggal bevont, kék alapszínű, Úrkút község arannyal nyomott címerét
tartalmazó hengerben kell elhelyezni.
A plakett kör alakú, 100 mm átmérőjű, anyaga bronz. A plakett egyik oldalán Úrkút község
címere és a „ÚRKÚT KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” felirat, a másik oldalán az adományozó
megnevezése és az adományozás éve található. A plakettet kék alapszínű, Úrkút község
arannyal nyomott címerét tartalmazó bársonydobozban kell elhelyezni.
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2. melléklet a 4/2017. (III.30.) önkormányzati rendelethez
A díszoklevél fehér színű, a falu színeivel díszített szegélyű, a céljának megfelelő minőségű
A/4-es méretű papírból készül.
A díszoklevélen középen felül helyezkedik el a „Díszoklevél” felirat, alatta az „ÚRKÚT
KÖZSÉGÉRT” felirat, a kitüntetett neve, a foglalkozása, vagy hivatali állása, az adományozó
megnevezése, az adományozás ideje, az adományozás rövid, tömören megfogalmazott
indokolása, az adományozó pecsétje és az aláírások.
Az oklevelet bársony anyaggal bevont, kék alapszínű, Úrkút község arannyal nyomott címerét
tartalmazó hengerben kell elhelyezni.
Az emlékérem kör alakú, 60 mm átmérőjű, anyaga réz. Az érem egyik oldalán Úrkút község
címere és a „ÚRKÚT KÖZSÉGÉRT” felirat, a másik oldalán az adományozó megnevezése és
az adományozás éve található. Az érmét kék alapszínű, Úrkút község arannyal nyomott címerét
tartalmazó bársonydobozban kell elhelyezni.
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3. melléklet a 4/2017. (III.30.) önkormányzati rendelethez
A díszoklevél fehér színű, a falu színeivel díszített szegélyű, a céljának megfelelő minőségű
A/4-es méretű papírból készül.
A díszoklevélen középen felül helyezkedik el a „Díszoklevél” felirat, alatta az „ÚRKÚT
KÖZSÉG ELISMERŐ OKLEVELE” felirat, a kitüntetett neve, a foglalkozása, vagy hivatali
állása, az adományozó megnevezése, az adományozás ideje, az adományozás rövid, tömören
megfogalmazott indokolása, az adományozó pecsétje és az aláírások.
Az oklevelet bársony anyaggal bevont, kék alapszínű, Úrkút község arannyal nyomott címerét
tartalmazó hengerben kell elhelyezni.
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