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ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
1/2012. (II.01.) Önkormányzati rendelete 

A díszpolgári cím, valamint az Almásfüzitő Községért emléklap alapításának és 
adományozásának rendjéről.  

 
Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,  
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§ a) pontja alapján át nem ruházható 
hatáskörében az 1. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi közösség 
szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyek és szervezetek méltó elismerésének, 
valamint személyük és cselekedeteik példaként az utókor elé állítása érdekében 

„Almásfüzitő Község Díszpolgára” címet 
valamint  

„Almásfüzitő Községért” emléklapot 
 

alapit, s ezen elismerések adományozásának feltételeiről és az eljárás rendjéről  a következőket 
rendeli el:  
 

I. Fejezet 
„Almásfüzitő Község Díszpolgára” 

1.§  
(1) „Almásfüzitő Község Díszpolgára” cím annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak 

adományozható, aki Almásfüzitő Község érdekében kifejtett kiemelkedő jelentőségű 
tevékenységével vagy egész életművével olyan általános elismerést szerzett, amely egyértelműen 
hozzájárult Almásfüzitő fejlődéséhez, értékei megóvásához, polgárai életkörülményeinek 
javulásához, a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása 
miatt egyébként személye vagy annak emléke köztiszteletben áll. A község szellemi, anyagi 
gyarapodásáért példaértékűen dolgozott, a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a 
művészetek, a gyógyítás, az oktatás-nevelés területein maradandó alkotott. 

(2) A képviselő-testület évente egy díszpolgári kitüntető címet adományozhat. 
(3) A díszpolgári cím posztumusz is adományozható. Ez esetben az elismerés átvételére a 

legközelebbi hozzátartozó jogosult. 
 

2.§  
(1) A díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos előkészítő feladatokat, az előzetes eljárások 

lebonyolítását a képviselő-testület által létrehozott Előkészítő Munkacsoport végzi, melynek 
tagjai: Polgármester, Alpolgármester, Oktatási, Kulturális, Jóléti és Idegenforgalmi Bizottság 
elnöke (a továbbiakban: Előkészítő Munkacsoport)  

(2) Az Előkészítő Munkacsoport a díszpolgári cím ajánlására vonatkozóan nyilvános felhívást tesz 
közzé minden év február 28-ig, a helyi civil szervezetek tagjai, valamint a helyi intézményvezetők 
körében. 

(3) A díszpolgári cím adományozására vonatkozó ajánlással a civil szerveztek vezetői, az 
intézményvezetők, a képviselő-testület tagjai és bizottságai élhetnek. Az ajánlást indokaival együtt 
az Előkészítő Munkacsoporthoz címzett zárt borítékban az adott év március 15.-ig lehet 
benyújtani.  

(4) Ajánlás hiányában az Előkészítő Munkacsoport az ajánlásra vonatkozóan javaslattételi joggal élhet 
az adott év április 15.-ig. 

(5) Az Előkészítő Munkacsoport a benyújtott javaslatok között rangsort állít fel és az összeállított 
ajánló-listát, legfeljebb 3 jelölt nevével, a képviselő-testület adott év április hónapjában tartandó 
rendes ülésére terjeszti be.  

(6) A Képviselő-testület a díszpolgári cím odaítéléséről a minősített többségi szavazással dönt. 
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3.§  
(1) A díszpolgári cím átadására a „Füzitői Napok” nyitóünnepségének keretei között kerül sor, 

amelyre meg kell hívni a jelöltet és családját.  
(2) A díszpolgári cím adományozását a képviselő-testület határozatában részletesen indokolja. Az 

erről szóló oklevelet és emlékérmet az ünnepségen a polgármester adja át. 
(3) A díszpolgári oklevél a község címerén kívül tartalmazza a kitüntetett személy nevét, lakcímét, az 

adományozás indokát és keltét, valamint a polgármester és a jegyző aláírását és pecsétjének 
lenyomatát. 

(4) Az emlékérem bronzból készül és díszdobozban kerül átadásra. Egyik oldala a község címerét 
ábrázolja, a másik oldalára pedig a kitüntetett személy nevét és az adományozás évét vésik.  
 

4.§  
(1) A díszpolgári cím erkölcsi elismerés, amely a község tiszteletét és háláját fejezi ki, s a kitüntetett 

személynek – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – nem biztosít előjogokat, egyszeri 100.000 
Ft-os anyagi javadalmazással jár. 

(2) A kitüntetett személy 
a) meghívandó a község ünnepségeire vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire 
b) tanácskozási joggal vehet részt a Képviselő-testület ülésein,  
c) az Önkormányzat valamennyi rendezvényén díszvendég és lehetőség szerint ezeken 

megkülönböztetett hely illeti meg,  
d) díjtalanul látogathat minden helyi közművelődési és sportrendezvényt,  
e) jogosult a címet aláírásainál és egyéb kitüntetései között feltüntetni, 
f) halála esetén, az önkormányzat költségén sírhelyre jogosult az almásfüzitői köztemetőben. 

 
II. Fejezet 

„Almásfüzitő Községért” emléklap 
 

5.§  
(1) Almásfüzitő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közélet szervezése, 

fejlesztése, az egyes ágazati területeken, az önkormányzat irányítása alatt álló intézményeinél, 
hivatali szervénél huzamosabb ideje, az átlagosnál magasabb színvonalon, eredményességgel, 
valamint egy-egy feladat végrehajtása során kifejtett kiemelkedő tevékenység, példaképül állítható 
életpálya elismerésére megalapítja a „Almásfüzitő Községért” emléklapot. 

(2) A képviselő-testület az „Almásfüzitő Községért” emléklapot a közösségek szervezésében, 
fejlesztésében, a szociális-családügyi, kulturális-művészeti, ifjúsági-sport, egészségügyi, 
közoktatási, közigazgatási területen az (1) bekezdésben leírt tevékenység, munkásság elismeréséül 
adományozza.  

(3) Az „Almásfüzitő Községért” emléklap adományozásának jogát a Képviselő-testület gyakorolja. 
(4) Az emléklap adományozható életpálya elismeréseként és nyugállományba vonuláskor is.  
(5) A képviselő-testület évente két emléklapot adományozhat. 

 
6.§ Az „Almásfüzitő Községért” emléklap odaítélésére és adományozására a 2. §-ban foglalt eljárási 

rendelkezéseket kell alkalmazni  
 

7.§ Az „Almásfüzitő Községért” emléklap átadására a „Füzitői Napok” nyitóünnepségének keretei 
között kerül sor, amelyre meg kell hívni a jelöltet és családját.  
 

8.§ Az emléklap 3o x 2o cm nagyságú. Az emléklapon Almásfüzitő község címere látható, a lap alján 
“Almásfüzitő Községért Emléklap” olvasható, az arra érdemes személy nevének és az 
adományozás dátumának feltüntetésével együtt. Az adományozásról szóló emléklapot 
Almásfüzitő község polgármestere ás jegyzője írja alá. 
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9.§ Az emléklap odaítélése erkölcsi elismerés, amely a község tiszteletét és háláját fejezi ki a 
kitüntetett személynek, nem biztosít előjogokat és nem jár anyagi javadalmazással. 
 

III. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
10.§  
(1) E rendelet 2012. február 1-jén lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének A díszpolgári cím, 

valamint az Almásfüzitő Községért emléklap alapításának és adományozásának rendjéről.  
4/1999 (II.10.) ÖK. rendelete 

 
 

Karánsebesy Lukács     Dr. Szeidl Bernadett 
      polgármester      jegyző  
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ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

1/2012. (II.01.) Önkormányzati rendelete 
A díszpolgári cím, valamint az Almásfüzitő Községért 

emléklap alapításának és adományozásának 
rendjéről.  
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