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Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvénye
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény
22.§ (1) d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 42. § 3. pontjában foglalt
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja
1.§.
(1)
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete a közösség szolgálatában kiemelkedő
érdemeket szerzett személyek érdemeinek – elsősorban erkölcsi – elismerése érdekében
ÁGASEGYHÁZA DÍSZPOLGÁRA címet alapít.
(2)
Ágasegyháza Község Képviselőtestülete a község fejlesztésében, politikai,
gazdasági és kulturális életében kiemelkedő és eredményes munkát végző természetes
személyek részére ÁGASEGYHÁZÁÉRT Emlékérmet alapít.
(3)
Ágasegyháza Község Önkormányzata a község általános fejlesztésének, politikai,
gazdasági, kulturális, egészségügy életének, oktatási, nevelési, közművelődés, a
közmunkával vagy bármely közérdekű tevékenységgel összefüggő céljainak az
előmozdítása érdekében, illetőleg a településfejlesztésben, község szépítésében
eredményes és maradandó munkát végzett személyek részére DÍSZOKLEVELET
alapít.
2.§.
(1)
ÁGASEGYHÁZA DÍSZPOLGÁRA cím adományozható annak a magyar
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész
életművével mind a községen belül, mind pedig országosan, vagy nemzetközi
viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó
hírnevének megőrzéséhez és öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása
miatt egyébként is köztiszteletben áll.
(2)

Díszpolgári cím évente egy adományozható.

(3)
A díszpolgári címmel Díszoklevél és Emlékplakett jár. Az Díszoklevél és az
Emlékplakett formájára és tartalmára vonatkozó előírásokat e rendelet melléklete
tartalmazza.
3.§.
(1)
ÁGASEGYHÁZA DÍSZPOLGÁRA az adományozástól kezdődően viselheti a
kitüntető címet, valamint élvezheti azokat a kiváltságokat, melyek e rendelet szerint
megilletik.
(2)

A díszpolgár
a. részt vehet a képviselő-testület és a bizottságok ülésein, meghívására a
helyben - szokásos módon - kifüggesztett meghívó az irányadó

b. hivatalos az önkormányzat által rendezett ünnepségre külön meghívó
küldése nélkül is
c. díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési intézményét és
azok valamennyi rendezvényét
d. elhalálozása esetén részére az önkormányzat az örökösök külön kérésére a
sírhelyköltségnél
20%-os
kedvezményt
biztosít
Ágasegyháza
köztemetőjében, melyen túl más anyagi juttatás - ezen a jogcímen - nem
adható.
4.§.
Díszpolgári cím, ÁGASEGYHÁZÁÉRT
kitüntetésként nem adományozható.

Emlékérem

és

Díszoklevél

postumus

5.§.
(1)
Ágasegyházáért Emlékérem adományozható annak a természetes személynek, aki
a község fejlesztésében, a község politikai, gazdasági és kulturális életében, a községi
egészségügy, oktatás, nevelés, közművelődés, vagy bármely elismerendő területen, a
településfejlesztésben, vagy a község szépítésében eredményes és maradandó munkát
végzett.
(2)

ÁGASEGYHÁZÁÉRT Emlékérem évente 2 db adományozható.

(3)
Az Emlékérem formájára és tartalmára vonatkozó előírásokat e rendelet
melléklete tartalmazza.
(4)

Az Emlékéremmel együtt – ezen a jogcímen – egyéb anyagi juttatás nem adható.
6.§.

A DÍSZPOLGÁRI kitüntető cím, az ÁGASEGYHÁZÁÉRT emlékérem, valamint a
DÍSZOKLEVÉL lehetőleg a falunapon, de a település bármely ünnepi megemlékezésén
átadható.
7.§.
(1)
A kitüntető címek odaítélésére a település bármely felnőtt tagja tehet javaslatot
írásban a polgármesternél. A képviselők, valamint a Civil szervezetek vezetői, az
Egyházak vezetői szintén javaslattal élhetnek a címek odaítélése tekintetében a
polgármester fele, aki a testület elé a javaslatokat összegyűjti, melyeket a Képviselőtestület elé terjeszthet. Bizottság létrehozása a javaslathoz és a döntéshez nem szükséges.
(2)
A testület a címek odaítéléséről egy alkalommal, a polgármester előterjesztése
figyelembevételével dönt, ahol a jelenlévő testületi tagok (beleértve a polgármestert is)
többségi szavazata képezi az eredményt. A kitüntetések átadását megelőzően legalább 15
naptári nap figyelembe vételével kell a döntést meghozni.
(3)
Amennyiben a kitüntetések odaítélése eredménytelen, úgy azt abban az évben
megismételni nem lehet.
8.§.
(1)
A kitüntető cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra
érdemtelenné válik.
(2)
Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság valamilyen
bűncselekmény miatt jogerősen elítél, vagy magatartása a település érdekeivel ellentétes,
vagy más miatt kifogásolható, illetve bármilyen okból méltatlanná válik a kitüntetéshez.

(3)
A visszavonás módjára az adományozás odaítélésére vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
9.§.
Az elismerésben részesített személyekről, a polgármesteri Hivatal külön-külön
nyilvántartást vezet. Az elismerések költségeinek fedezetét a hivatal éves
költségvetésében kell biztosítani. Ezeken a jogcímen külön pénzbeli juttatást
előirányozni nem lehet.
10.§.
(1) Ágasegyháza Község Önkormányzata a község általános fejlesztésének, politikai,
gazdasági, kulturális, egészségügy életének, oktatási, nevelési, közművelődés,
közmunkával vagy bármely közérdekű tevékenységgel összefüggő céljainak az
előmozdítása érdekében, illetőleg a településfejlesztésben, község szépítésében
eredményes és maradandó munkát végzett személyek részére DÍSZOKLEVELET
alapít. Díszoklevelet Ágasegyháza Község Polgármestere, Alpolgármestere és Jegyzője,
adományozhatnak.
(2) A Díszoklevél odaítélésére a képviselő-testület tagjai, a Civil szervezetek, az
Egyházak vezetői, a település bármely cselekvőképes lakosa tehet írásban javaslatot a
polgármesternél.
(3) A Díszoklevéllel – ezen a jogcímen külön anyagi juttatás nem adható.
(4) A díszoklevél adományozáshoz a polgármester és a jegyző egyetemleges egyetértése
szükséges.
(5) Díszoklevélből évente maximálisan hat adományozható, melyet minden esetben a
polgármester és az adományozó kell, hogy átadjon a kitüntetett részére.
11.§.
(1)

A Rendelet 1. számú melléklete kiegészül az alábbiakkal:
Díszoklevél

A díszoklevélen a polgármester, a jegyző, továbbá az adományozó aláírása és a Község
körbélyegzője szerepel.
Záradék:
E rendelet 2015. április 29. napján lép hatályba.

Füredi János

Dr. Fazekas István

Ágasegyháza Község Polgármestere

Ágasegyháza Község Jegyzője
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