
Daruszentmiklós Község Önkormányzata 
Képviselő- testületének 

12/2011. (V.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat által adományozható 
elismerésekről 

 

Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő- testülete (továbbiakban: Képviselő-
testület) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) 
bekezdésében, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) 
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. 
évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  

I. rész 

Általános rendelkezések 

1. § (1) Daruszentmiklós Község Önkormányzata elismerések adományozásával kívánja méltó 
módon kifejezésre juttatni elismerését mindazoknak, akik a helyi közügyek, közélet 
valamely területén kimagasló teljesítményt nyújtottak, illetve Daruszentmiklós 
érdekében kiemelkedően tevékenykedtek, munkájukkal hozzájárultak a település 
gazdasági, szellemi, kulturális és egyéb értékeinek gyarapodásához, a hagyományok 
megőrzéséhez. 

(2) E rendeletben foglalt elismerések csak az alapfeladatokon túl, önként végzett 
tevékenységekért adhatóak. 

    
2. §  Az elismerések költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja. 
 
 

Elismerések alapítása 

3. § Daruszentmiklós Község Önkormányzata az 1. §-ban megjelölt önkormányzati célok 
érdekében az alábbi elismeréseket alapítja: 

 a) Daruszentmiklós Község Díszpolgára cím, 
 b) Daruszentmiklós Községért díj. 
 
 

II. rész 
Címek, díjak 

 
4. § (1) A község önkormányzata attól a céltól vezérelve, 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, Díszpolgári címet alapít. 

 
 (2) Daruszentmiklós Község Díszpolgára cím adományozható annak a személynek, aki  

 a) valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével hozzájárul 
 Daruszentmiklós tekintélyének és elismertségének emeléséhez,  

 b) társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti, sport és egyéb téren maradandó 
 tevékenységével elősegítette a község gyarapodását, 

 c) Daruszentmiklós közéletében több éven át áldozatkész és eredményes munkát 
fejtett ki, továbbá  



 d) példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. 
 (3) A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett jár. 
 
5. § (1) A Község Díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint 

élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik. 
 (2) A Község Díszpolgára az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos 

 és a lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg. 
 
6. § A cím évente egy személynek adományozható. 

 
7. § (1) Daruszentmiklós Községért díj adományozható annak a személynek, aki  
 a) kiemelkedően jelentős tevékenységével vagy egész  életművével a közösségen belül 
    általános elismerést szerzett,  
 b) hozzájárult a helyi közösség jó hírnevének öregbítéséhez, valamint  
 c) emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. 

(2) Daruszentmiklós Községért díjjal díszoklevél, és tárgyjutalom jár.  
(3) A díjat Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete évente több 
 személynek is adományozhatja. 

 
III. rész 

Elismerések adományozásának rendje 
 

8. § (1) Az elismerések adományozását jogosultak kezdeményezni: 
a) a polgármester 
b) a települési képviselő 
c) a képviselő-testület bizottsága 
d) a település lakossága. 

(2)  A kezdeményezést legkésőbb június 30. napjáig a polgármesterhez kell írásban 
benyújtani.  

(3) A javaslatnak tartalmaznia kell az elismerésre javasolt személy adatait, érdemeinek 
felsorolását, tevékenységének méltatását, és az elismerés jogcímét. 

(4) Az elismerések az évenként megtartandó Falunapon a polgármester által ünnepélyes 
keretek között kerülnek átadásra. 

 (5) Az elismerés odaítéléséről a Képviselő-testület a megválasztott képviselők több mint 
a felének egybehangzó szavazatával, zárt ülésen dönt. 

 
9.§. (1) A díjazásban részesített személyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet. 
 (2) Az adományozott elismerések a helyi újságban, az Önkormányzat honlapján 

 közzétételre kerülnek. 
 

IV. rész 
Elismerések visszavonása 

 
10. § A Daruszentmiklós Község Díszpolgára cím nem visszavonható. 
 
11. §.(1) A Daruszentmiklós Községért díj visszavonható, ha az elismerésben részesített 

 személy arra érdemtelenné válik. 
 (2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától 

 jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni. 
 



V. rész 
Záró rendelkezések 

 
11. § (1) Ezen rendelet 2011. május 12-én lép hatályba. 
         (2) Hatályát veszti: 
 a) a 10/2004.(III.01) önkormányzati rendelet, 
 b) a 11/2004.(III.01) önkormányzati rendelet, 
 c) a 19/2004. (III.01.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 

Daruszentmiklós, 2011. május 11. 

 

  
 Rauf Norbert   Pulainé Varga Gabriella 
 polgármester    jegyző 
 
 

Záradék: 

 

A rendelet a mai napon kihirdetésre került 

 

Daruszentmiklós, 2011. május 12. 

 

 

Pulainé Varga Gabriella 

              jegyző 

 

 

 

 
 


