
Somogyvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2011. (VI. 16.) rendelete 

a helyi kitüntetések és címek adományozásáról 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. tv. 1. §. (6) bekezdés adott felhatalmazás 

alapján- figyelembe véve a Magyar Köztársaság kitüntetéséiről szóló 1991. évi XXXI. 

törvény rendelkezéseit – a helyi kitüntetésekről és címek adományozásáról a 

következőket rendeli el: 

 

 

Alapítás 

 

1. §. 

 

Somogyvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelen rendeletével – hogy méltó 

módon megörökítse, megkülönböztetetten elismerje azon személyeknek, 

közösségeknek, szervezeteknek a tevékenységét, akik hozzájárultak a község 

fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez – „Somogyvár Község Díszpolgára” kitüntető 

címet, „Somogyvár Községért” emlékérmet és az „Év közössége” kitüntető címet alapít. 

 

 

„Somogyvár Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozásának 

feltételei és a vele járó jogok 

2. §. 

 

(1) Adományozható azoknak, akik Somogyvár Községet egész életművükkel, vagy 

kiemelt munkájukkal szolgálták. A község gazdasági, társadalmi, tudományos vagy 

művészeti életében maradandót alkottak, hozzájárulva ezzel közvetlen vagy 

közvetve községünk tekintélyének, jó hírnevének növeléséhez. 

 

(2) Mint Somogyvár Község legmagasabb fokú elismerése nagykorú magyar, vagy 

külföldi állampolgároknak adható. 

 

(3) A kitüntetéssel a meghalt személy emléke is megtisztelhető. 

 

(4) Évente legfeljebb egy élő és egy elhunyt személynek adható. 

 

 

3.§. 

 

(1) A kitüntetettet a község nevével és címerével ellátott ajándéktárgy, „Somogyvár 

Község Díszpolgára” felirattal ellátott emlékplakett, valamint díszes kivitelű 

díszpolgári oklevél illeti meg, amit ünnepélyes keretek között kell az 

adományozottnak átadni. 

 

(2) Az alkalomnak megfelelő ajándéktárgyról a Képviselő-testület az adományozással 

egyidejűleg dönt. 

(3) A „Somogyvár Község Díszpolgára” kitüntető címet az önkormányzat Képviselő-

testülete minősített többséggel adományozza. 

 



(4) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehet: 

a.) a Képviselő-testület bizottságai, 

b.) a képviselő, 

c.) legalább 100 somogyvári állandó lakos. 

 

(5) A díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell:  

- az adományozó megnevezését, 

- az adományozott nevét, lakcímét és foglalkozását, 

- az adományozott állampolgárságát, 

- az adományozás indokait, 

- az adományozó Képviselő-testületi határozat számát és keltét, 

- az aláírásokat és a Képviselő-testület pecsétjét. 

 

 

4.§. 

 

(1) Somogyvár Község díszpolgára a község Képviselő-testületének és a község 

lakosságának tiszteletét és megbecsülését élvezi, ezért: 

a.) neve bekerül a körjegyző által vezetett díszes kivitelű Névkönyvbe, 

b.) a Képviselő-testület külön határozata alapján Somogyvár községet, vagy az 

önkormányzat Képviselő-testületét képviselő delegációba beválasztható, 

c.) A Képviselő-testület és annak bizottságainak ülésén tanácskozási joggal részt 

vehet, 

d.) a községi önkormányzat által rendezett ünnepségekre meg kell hívni. 

 

(2) A kitüntetés „Somogyvár Község Díszpolgára” címmel rendelkezőnek még egyszer 

nem adományozható. 

 

 

„Somogyvár Községért” kitüntető emlékérem adományozásának 

feltételei és a vele járó jogok 

5.§. 

 

(1) Adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik 

(amelyek) a község fejlődésében és fejlesztésében, társadalmi, gazdasági és 

kulturális életében, a tudomány, a művészetek és az irodalom, az egészségügy, 

oktatás, nevelés, közművelődés és a sport terén eredményes és maradandó munkát 

végeztek. 

 

(2) Adományozható nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárnak. 

A kitüntetés évente legfeljebb öt személynek adható. 

 

(3) A „Somogyvár Községért” kitüntetést Somogyvár Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete adományozza. 

 

(4) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek a 3. §. (4) bekezdés a, b, és c, 

pontjában foglaltak. 

 

(5) A kitüntetéssel a meghalt személy emléke is megtisztelhető. 

 



 

6. §. 

 

(1) A kitüntetettet emlékérem, díszes oklevél és a Képviselő-testület által megállapított 

pénzjutalom illeti meg, amit ünnepélyes keretek között kell az adományozottnak 

átadni. 

 

(2) Az oklevél a 3. §. (5) bekezdésében felsorolt adatokat tartalmazza. 

 

 

7. §. 

 

(1) Az előző kitüntetéstől számított négy év elmúltával több esetben is adható. 

 

(2) A kitüntetettekről díszes kötésű nyilvántartó könyvet kell vezetni, amelyben az 

adományozás indokát és okát is rögzíteni kell. 

 

(3) „Somogyvár Községért” kitüntetés tulajdonosa rendszeres meghívást kap a községi 

rendezvényekre és ünnepségekre. 

 

 

8. §. 

 

(1) Az oklevelet és az adományozásról szóló iratot a polgármester és a körjegyző írja 

alá. 

 

(2) A kitüntetést a „Szent László Napok” alkalmával kell átadni az adományozottnak, 

vagy hozzátartozójának. 

 

(3) A (2) bekezdésben rögzített időponttól a Képviselő-testület indokolt esetben 

eltérhet. 

 

(4) A kitüntetést a község polgármestere adja át. 

 

 

Az „Év közössége” kitüntető cím adományozásának 

feltételei és a vele járó jogok 

9. § 

 

(1) Adományozható azoknak a közösségeknek és szervezeteknek, amelyek abban az 

évben a község társadalmi, kulturális életében, a művészetek és az egészségügy, 

oktatás, nevelés, közművelődés és a sport terén eredményes és maradandó munkát 

végeztek, felpezsdítve ezzel a település közösségi életét. 

 

(2) A cím adományozható egyesületeknek, szervezeteknek, munkahelyi 

közösségeknek. Évente legfeljebb három kitüntetés adható. 

 

(3) Az „Év közössége” kitüntető címet Somogyvár Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete adományozza. 

 



(4) A kitüntető cím adományozására javaslatot tehetnek a 3. §. (4) bekezdés a), b), és 

c), pontjában foglaltak. 

 

(5) A kitüntetettet díszes oklevél és a Képviselő-testület által megállapított pénzjutalom 

illeti meg, amit a karácsonyi ünnepségen ünnepélyes keretek között kell az 

adományozottnak átadni. 

 

(6) A cím ugyanazon közösség részére több alkalommal is adható. 

 

(7) Az oklevél a 3. §. (5) bekezdésében felsorolt adatokat tartalmazza. 

 

 

10. §. 

 

(1) A „Somogyvár Község Díszpolgára” címet, a „Somogyvár Községért” emlékérmet 

és az „Év közössége” címet visszavonhatja attól, aki bármely ok miatt annak 

birtoklására érdemtelenné válik. 

 

(2) A visszavonással kapcsolatos eljárásra az adományozásra vonatkozó 

rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. 

 

 

Vegyes rendelkezések 

 

11. §. 

 

(1) A kitüntetésekről, díjakról szóló javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő-

testület elé. 

 

(2) A kitüntetések, díjak adományozásával kapcsolatos költségeket az önkormányzat 

költségvetésében kell biztosítani. 

 

(3) A díjak megosztva is adományozhatók közös alkotás, együttesen elért eredmények 

esetén. 

 

(4) A község díszpolgárairól és „Somogyvár Községért” kitüntetettekről és az „ÉV 

közössége” cím birtokosairól vezetett névkönyv az alábbiakat tartalmazza: 

- sorszám, 

- Képviselő-testület határozatának száma, 

- név és lakcím, 

- adományozás időpontja, 

- adományozás indoklása. 

 

 

12. §. 

 

Az adományozással és visszavonással kapcsolatos és nyilvántartási feladatokat a 

körjegyző látja el. 

 

 



13. §. 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 7/2004. (VI.9.) számú és a 

9/2002. (V.27.) számú rendeletekkel módosított 4/1993. (VI.22.) számú rendelet. 

 

 

 

 

Somogyvár, 2011. június 15. 

 

 

 

 

  Móring József Attila    Vincze Rita 

    polgármester        körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve:  

2011. június 16.      Vincze Rita 

         körjegyző 


