
MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI  ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 

10/2001. (III.28.) Ök. 
RENDELETE 

a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 

Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) és 16.§ (1) 
bekezdése által adott felhatalmazással, figyelemmel a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 
szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakra,  Medgyesegyháza 
Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a településért tevékenykedő 
állampolgárok, közösségek munkájának elismerésére kitüntetéseket alapít, amelyek 
megnevezésére és adományozásuk rendjének meghatározására a következő rendeletet 
alkotja: 

I. FEJEZET 

„MEDGYESEGYHÁZA DÍSZPOLGÁRA” 

1. § 

(1) E rendelet alapján „Medgyesegyháza Díszpolgára” kitüntető cím adományozható 
azon személyeknek érdemei elismerésére, akik 

a.) Medgyesegyházáért kiemelkedően dolgoztak, elévülhetetlen 
érdemeket szereztek a település fejlődése érdekében, hozzájárultak 
annak szellemi, kulturális értékeinek növeléséhez. 

b.) Munkásságukkal hozzájárultak Medgyesegyháza hírnevének 
gyarapításához, gazdagították az egyetemes civilizáció értékeit. 

(2) Medgyesegyháza „Díszpolgára” címmel külföldi állampolgár is kitüntethető. 
 

2. §. 
 
(1) A kitüntetett személy(ek)nek a polgármester  adja át az okmányt, amely a Képviselő-

testület „Medgyesegyháza Díszpolgára” cím adományozására vonatkozó határozatát 
tartalmazza díszes kivitelben. 

(2) A „Medgyesegyháza Díszpolgára” cím adományozásáról szóló határozatnak 
tartalmaznia kell: 

- az adományozó megjelölését 
- a díszpolgár nevét és foglalkozását, 
- az adományozás jogcímét, 
- az adományozás keltét, az aláírásokat és az adományozó pecsétlenyomatát 

 (31) A díszpolgári címmel együtt bruttó 150.000 Ft összegű dísztárgy jár. 
 

3. §. 
 
(1) A díszpolgári cím adományozását díszes albumban kell nyilvántartani, mely 

tartalmazza a 2. §. (2) bekezdésében foglaltakat. 
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(2) A nyilvántartással kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a Polgármesteri Hivatal 
látja el. 

 
 
 

4. § 
 

(1) „Medgyesegyháza Díszpolgára” jogosult: 
a.) a település egészét átfogó fejlesztési programokat, terveket, 

rendszeresen kézhez venni 
b.) a Képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal, valamint jelentős 

ünnepségeken, rendezvényeken részt venni, 
c.) díjtalanul látogatni Medgyesegyháza közművelődési és sport 

létesítményeit. 
(2) E megjelölt jogok érvényesítésének biztosításárért a jegyző felelős. 

 
II. FEJEZET 

 
„MEDGYESEGYHÁZÁÉRT EMLÉKÉREM” 

 
5. §. 

 
 

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházán 
élő, vagy innen elszármazott medgyesegyháziak, illetve más alkotók (személyek és 
kollektívák) tevékenységének elismerése érdekében, akik Medgyesegyháza társadalmi, 
gazdasági, kulturális, sport, tudományos és művészeti élete területén kimagasló 
eredményeket értek el „Medgyesegyházáért Emlékérem” néven kitüntető díjat alapít. 

 
6. §.2 

 
A kitüntető díjjal emlékplakett és  oklevél, valamint bruttó 100.000 Ft összegű 
dísztárgy jár.  

7. §. 
 

(1)  Az emlékplakett leírása a következő: 
 
 Mindkét oldalon megmunkált, szabványos méretű kör alakú, ezüstből készült érem. 
 A plakett előlapján középen Medgyesegyháza címere, alatta félkörben 

„Medgyesegyházáért” felirat látható. 
 Az érem hátlapján felülről, balról jobbra hajló félkörben: „Medgyesegyháza 

Képviselő-testületének” - alul jobbra félkörben: „Kitüntető díja” felirat látható. 
 
(2) A kitüntető díj hátlapjára a kitüntető díjban részesülő nevét és az adományozás 

évét be kell vésni, valamint sorszámozni kell. A díjat méretének megfelelő 
díszdobozban elhelyezve kell átadni. 
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8. §. 
 

A kitüntetés adományozásával egyidejűleg átadott oklevél tartalmazza az 
adományozó nevét, a díj megnevezését, a kitüntetett nevét, a kitüntetésre való 
érdemesség rövid indokát, az adományozás idejét, valamint a polgármester és a 
jegyző aláírását. 

 
 

III. FEJEZET 
 

KITÜNTETŐ CÍMEK 
 

9.§ 
 

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyházán 
élő, működési vagy szakterületén tevékenységét, munkáját kiemelkedően és 
példamutatóan kifejtő medgyesegyháziak  elismerése érdekében az alábbi kitüntető 
címeket alapítja: 

…ÉV PEDAGÓGUSA 
…ÉV KÖZTISZTVISELŐJE 

…ÉV KÖZALKALMAZOTTJA 
…ÉV TANULÓJA 

…ÉV SPORTOLÓJA 
 

10.§ 
 
(1) A kitüntető címeket évente lehet adományozni, a kipontozott helyre az adott évszám  

kerül. 
(2)3 A kitüntető címmel az adományozásról szóló oklevél, valamint bruttó 50.000 Ft 
értékű tárgyjutalom jár. 
 

IV. FEJEZET 
 

AZ  ADOMÁNYOZÁS RENDJE 
 

11. § 
 

(1) A kitüntető díjakat, címeket a képviselő-testület adományozza. 
 A díjak, címek átadására a testület a polgármestert hatalmazza fel. 
 
(2) A díjak, címek adományozására javaslatot tehetnek: 
 

- a képviselő-testület tagjai, bizottságai; 
- társadalmi szervezetek, egyházak képviselői; 
- intézményvezetők; 
- a jegyző. 
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(3) A javaslatokat részletes érdemi indoklással minden év július 31-ig kell megküldeni a 
polgármesternek. 

 A határidő jogvesztő, az eltelte után megküldött javaslatokat az elbírálás során 
figyelmen kívül kell hagyni. 

 
(4) A díjak, címek odaítélését véleményezi az Oktatási és Kulturális Bizottság, 

valamint rangsorolja a javaslatokat. 
 
(5)  A bizottság által rangsorolt javaslatokat a bizottság elnöke terjeszti a képviselő-

testület elé. 
 
(6)  A képviselő-testület a kitüntető díjakat és címeket a Medgyesi Napok 

rendezvénysorozatának keretében, ünnepi falugyűlésen adja ki.  
 

11/A.§.4 
 

(1) Különleges alkalomból a képviselő-testület eltérhet a 11. §-ban szabályozott 
eljárásrendtől, így az elbírálás rendjétől, határnapoktól és az átadás időpontjától. 

 
(2) Különleges alkalom az olyan nevezetes esemény a település életében, amely nem 

köthető a Medgyesi Napokhoz, de a címadományozást az esemény indokolja. 
 
(3) Ezen § szerinti címadományozáshoz minősített többség kell. 
 

12. § 
 

A II. fejezetben szabályozott esetben ha a kitüntető díjban közösség, vagy csoport 
részesül, akkor annyi oklevél jár,  ahány tagja van a közösségnek, illetve csoportnak, 
valamint egy emlékérem. 

 
V. FEJEZET 

 
A KITÜNTETŐ DÍJ VISSZAVONÁSA 

 
13. § 

 
 (1) A I. és II. fejezet szerint adományozott kitüntető díjat vissza kell vonni attól a 

kitüntetettől, akit a bíróság 
 
 - szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt jogerősen elítélt, illetve 
 - a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. 
 
(2)  A kitüntető díj visszavonására, ugyanazon szervek és személyek tehetnek 

javaslatot, akik az adományozás kezdeményezésére jogosultak, továbbá a 
kitüntetett munkáltatója. 
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(3) A visszavonásról - a javaslat alapján - a képviselő-testület dönt, egyben a 
polgármester útján gondoskodik a kitüntető díjhoz adományozott emlékplakett és 
oklevél bevonásáról.  

 
VI. FEJEZET 

 
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
(1) A kitüntető díj adományozását és visszavonását a helyi hírlapban közzé kell tenni. 
 
(2)  A kitüntetettekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 
 
(2) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(3) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a „Díszpolgári Cím” 

adományozásáról szóló 6/1992.(IV.27.) Ök. rendelet, valamint a 
„Medgyesegyházáért” kitüntető díj alapításáról szóló 6/1997.(IV.23.) Ök. rendelet. 

 
Medgyesegyháza, 2001. március 20. 
 
   Nagy Béla      Gácsér Béla 
   polgármester         jegyző 
 
Záradék: A rendelet 2001. március 28-án kihirdetve. 
Medgyesegyháza, 2001. március 28. 
          Gácsér Béla, jegyző 
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