
Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete 

a díszpolgári cím és „Szalmatercsért Kitüntető Díj” 

alapításáról és adományozásának rendjéről 

 

Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állami kitüntetésekről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § 

(1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § (1) Szalmatercs Község Önkormányzata egyes személyek kiemelkedő tevékenységének, életművének 

elismerésére és megbecsülésére, a település jó hírnevének öregbítése vagy az egyetemes emberi értékek 

gyarapításában kimagasló érdemeket szerzett személyek méltó elismerésére és megörökítésére, „Szalmatercs Község 

Díszpolgára” címet és „Szalmatercsért Kitüntető Díjat” (továbbiakban együtt: kitüntető díjak) alapít. 

 

2. § (1) Az önkormányzat a „Szalmatercs Község Díszpolgára” címet adományozza annak a magyar vagy külföldi 

állampolgárnak, aki jelentős eredményt hozó munkájával vagy egész életművével, a településen belül vagy 

országosan illetve nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett. 

(2) „Szalmatercsért Kitüntető Díj” adományozható azoknak a szalmatercsi személyeknek és közösségeknek, akik 

hosszú időn át kiemelkedő munkát végeztek a településért, jelentős szellemi alkotással járultak hozzá a település 

hírnevének öregbítéséhez, pedagógiai, nevelő, szociális, egészségügyi, sport, munkahelyteremtő tevékenységükben 

általános elismerést szereztek munkájukkal. Hozzájárultak a község jó hírnevéhez, köztiszteletet vívtak ki. 

(3) A kitüntető díjak adományozásáról az írásban leadott javaslatról a Képviselő-testület dönt a javaslat benyújtását 

követő 30 napon belül. 

(4) A kitüntető díj adományozására írásban javaslatot tehetnek az önkormányzat képviselői, bizottságai, a községben 

működő közösségek, intézmények, egyesületek, az egyházközség, vagy legalább 100, 18. életévét betöltött 

szalmatercsi lakos. 

 

3. § (1) A kitüntető díjak adományozásáról díszes kivitelű oklevelet kell kiállítani. 

(2) A kitüntető díjakhoz pénz- vagy tárgyjutalom adható, amelynek összege legfeljebb bruttó 50.000 Ft összegig 

terjedhet. 

(3) A tárgyjutalom díszdobozban kerül átadásra, mely emlékplakettet tartalmaz.  

(4) A kitüntetéssel járó pénzjutalom konkrét összegét a Képviselő-testület az adományozásról szóló határozatában 

állapítja meg.  

(5) A kitüntető díjak átadása a falu egy jeles napján, az adományozott és szűk családja meghívásával méltó 

külsőségek mellett történik, melynek a költségeit az adományozó viseli. 

(6) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés adományozható. Ebben az esetben az 

elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.  

 

4. § (1) A kitüntető díjakkal járó címet a kitüntetett az adományozástól kezdve viselheti, valamint élvezheti azokat a 

kiváltságokat, amelyek a kitüntető címmel járnak. Ezek: 

a) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein, 

b) Szalmatercs Község Önkormányzata által rendezett minden ünnepségre meg kell hívni, és a lehetőségek szerint 

ezeken megkülönböztetett hely illeti meg, 

c) díjtalanul látogathatja Szalmatercs Község Önkormányzatának művelődési és művészeti jellegű rendezvényeit, 

d) külön döntés alapján az önkormányzatot képviselő delegáció tagjául ki lehet jelölni. 

(2) A biztosított kiváltságok érvényesítéséért a polgármester a felelős. 

(3) A kitüntető díjak adományozásáról a jegyzői nyilvántartást vezet. 

 

5. § A rendelet 2014. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 

Szalmatercs, 2014. augusztus 22.    P.h. 

 

     Szentes Dezső    Vincze Nikolett 

     polgármester           jegyző    

A rendelet kihirdetésre került. 

Szalmatercs, 2014.augusztus 28. 

 

 

Vincze Nikolett 

       jegyző 


