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A „DUNAEGYHÁZA KÖZSÉGÉRT” ÉS 

„DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” 
cím helyi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről 

 
 
 
 
Dunaegyháza Község Önkormányzata a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.  
1. §. /6/ bek. a./ pontjában biztosított jogkörében a helyi kitüntetésekről és elismerő címekről, 
valamint adományozásuk feltételeiről és eljárási rendjéről a következő rendeletet alkotja: 
 
 

1. §. 
 

A helyi kitüntetések 
 
 
Dunaegyháza Község Önkormányzata a helyi közügyek valamely területen elért kimagasló 
teljesítmény, vagy huzamosabb időn át folytatott munkálkodás, életmű elismeréseként: 
 

a./ DUNAEGYHÁZA KÖZSÉGÉRT emlékérem és 
b./ DUNAEGYHÁZA DÍSZPOLGÁRA cím elnevezéssel helyi kitüntetést alapít. 

 
 

2. §. 
 

A helyi kitüntetésekkel: 
 
 
 a./ díszes tokban elhelyezett emlékérem 
 b./ díszoklevél 
 c./ pénz, vagy tárgyjutalom jár. 
 
 

3. §. 
 
 
/1/ DUNAEGYHÁZA KÖZSÉGÉRT emlékérem bronzból készül, kör alakú, átmérője 80 

mm.  
 Az előlapon  kör felső felében DUNAEGYHÁZA KÖZSÉGÉRT körfelirat, a kör 

közepére helyezve pedig a község címere helyezkedik el. 
 Az érem hátoldalán a kör szélén körbefutó babérág, a kör közepére illesztve a kitüntetett 

neve és az adományozás éve kerül. 
 



/2/ DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA címhez adományozott emlékérem 
bronzból készül, átmérője 80 mm. 

 Az előlapon a DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA felirat által közrefogottan a 
község címere látható. 

 Az érem hátlapján a kör szélén körbefutó babérág, a kör közepén a kitüntetett neve és az 
adományozás éve látható. 

 
/3/ A helyi kitüntetések adományozását tanúsító díszoklevélen Dunaegyháza Község címere 

látható. 
 
Az oklevél tartalmazza: 
 

- a 3. §. /1/ bekezdésében írt kitüntetés esetén DUNAEGYHÁZA KÖZSÉGÉRT, 
- A 3. §. /2/ bekezdésben írt kitüntetés esetében a DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG 

DÍSZPOLGÁRA feliratot, 
- az adományozó megjelölését, 
- az adományozott nevét, 
- az adományozás időpontját, valamint 
- a polgármester és a jegyző aláírását és az adományozó bélyegzőlenyomatát. 

 
 

4. §. 
 

A helyi kitüntetések adományozásának rendje 
 
 
/1/ a./ DUNAEGYHÁZA KÖZSÉGÉRT kitüntető cím adományozható azoknak a 

személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi, civil, vagy gazdasági 
szervezeteknek, akik, vagy amelyek a község fejlesztésében, a társadalmi, szociális, 
oktatási és kulturális, egészségügyi és a gazdasági élet bármely ágában kiemelkedően 
hasznos munkát végeztek és ennek révén a község értékeit növelő maradandó 
eredményeket érték el.  

 
 b./ DUNAEGYHÁZA KÖZSÉGÉRT kitüntetésben évenként legfeljebb kettő, elsősorban 

dunaegyházi személy, vagy szervezet részesíthető. 
 
/2/ a./ DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA  kitüntető cím adományozható 

azoknak a magyar, vagy külföldi, köztiszteletben álló személynek, akik valamely 
kiemelkedően jelentős munkájukkal vagy egész életművükkel mind a községen belül, 
mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan elismerést szereztek, 
amellyel hozzájárultak DUNAEGYHÁZA község jó hírének öregbítéséhez. 

 
 b./ DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA kitüntetésben minden évben 

legfeljebb kettő személy részesíthető. 
 
/3/ Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztomusz kitüntetés is 

adományozható. 
 
/4/ A helyi kitüntetések adományozására minősített többségű döntéssel a Képviselőtestület 

jogosult. 



 A képviselőtestület a kitüntetések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására 
az ügyrendi bizottságot bízza meg és kéri fel. 

 Az ügyrendi bizottság javaslatát a helyi egyesületek, civil és gazdasági szervezetek, 
Önkormányzati intézmények és érdekvédelmi szervezetek véleményének figyelembe 
vételével alakítja ki. A javaslatot rangsorolva terjeszti a Képviselőtestület elé. 

 
/5/ A kitüntetéseket hivatalos állami ünnepek, vagy a község életében jelentős, a 

Képviselőtestület által, vagy részvételével szervezett események, vagy ünnepségek 
alkalmával a polgármester adja át. 

 A kitüntetéseket tanúsító okleveleket a polgármester és a jegyző írja alá. 
 
 

5. §. 
 

A kitüntetések visszavonása 
 
 
/1/ A rendelet 3. §-ában írt kitüntetések visszavonhatóak, ha az elismerésben részesített 

személy arra érdemtelenné válik. 
 
/2/ Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyi gyakorlásától jogerősen 

eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni. 
 
/3/ A visszavonásra a Képviselőtestület jogosult minősített többséggel az ügyrendi bizottság 

erre vonatkozó javaslata alapján. 
 
 

6. §. 
 

Vegyes és záró rendelkezések 
 
 
/1/ Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről e rendeletben szereplő 

kitüntetésenkénti bontásban a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet. 
 
/2/ Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét, mértékét a Képviselőtestület az éves 

költségvetési rendeleteiben határozza meg, illetve biztosítja. 
 
/3/ E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 A kihirdetésről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
 
 
 
   Nagy Tamás     Zsidóné Faragó Monika 
   polgármester        jegyző 


