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Ballószög Község Önkormányzat Képviselőtestületének  

többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
17/1999. (IX.30. ÖR. számú rendelete 

a díszpolgári cím adományozásáról és az önkormányzati 
kitüntetések alapításáról1 

___________________________________________________ 
 
 
Ballószög Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a díszpolgári cím és annak adományozásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

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. 
 
 

A díszpolgári cím adományozása 
 

2. § 
 
(1) A község "díszpolgára" cím adományozható annak a magyar és külföldi 

állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész 
életművével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi 
viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó 
hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt 
egyébként köztiszteletben áll. 

 
(2) A díszpolgári címmel, külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett és 

tárgyjutalom jár. 
 
(3) A tárgyjutalom összegét a képviselőtestület az adományozással egyidőben 

állapítja meg. 
3. § 

 
(1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, 

valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a 
díszpolgárokat megilletik. 

 
------ 
1. Módosította a 8/2001. (IV.15.) ÖR. 7. §-a 2001. június 15-i hatállyal 
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(2) A község díszpolgára: 
 

a) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a 
lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg, 

 
b) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési és művészeti 

intézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit, 
 

c) elhalálozása esetén - családja beleegyezésével - az önkormányzat saját 
halottjának tekinti, és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára. 

 
 

Az elismerés adományozásának rendje 
 

4. § 
 
(1)2 A díszpolgári cím az önkormányzat által rendezett ünnepségen, ünnepélyes 
keretek között kerül átadásra. 
 
(2) A díszpolgár személyére javaslatot tehet: 
 

⎯ helyi képviselő, 
⎯ a település intézményeinek vezetői, 
⎯ a bejegyzett egyesületek, 
⎯ alapítványok, 
⎯ önszerveződő közösségek képviselője. 

 
(3) A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy vagy személyek nevét, születési 

idejét, lakcímét, munkahelyét és beosztását, valamint a javaslat alapos indokolását. 
 
(4)3 A javaslatokat az  Ügyrendi Bizottság elnökének megküldeni. 
 
(5) A díszpolgár személyére az önkormányzat képviselőtestületének Ügyrendi 

Bizottsága tesz javaslatot. 
 
(6) A képviselőtestület az elismerés odaítéléséről minősített többséggel dönt. 
 
 
 
---------- 
 2./ Módosította a 8/2010./IX.16./ sz. rendelet 1. §-a 
 3./. Módosította a 8/2010. (IX.16.) sz. rendelet 2. §-a l 
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(7) A díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet a polgármester - távollétében 
az alpolgármester - adja át. Az adományozást határozat formájában a 
jegyzőkönyvbe kell foglalni és részletesen meg kell indokolni. 

 
 

A díszpolgári díszoklevél tartalmazza 
 

5. § 
 
(1) - az adományozó megjelölését, 
 - a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét, 
 - az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását, 
 - az adományozás keltét, 
 - a polgármester és a jegyző aláírását, 
 - a képviselőtestület pecsétjét. 
 
(2) A díszpolgári cím adományozását rövid életrajz és az érdemek rövid leírásával, 

díszes kivitelű albumban kell megörökíteni és nyilvántartani. 
 
 

Az elismerés visszavonása 
 

6. § 
 
(1) A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra 

érdemtelenné válik. 
 
(2)4 Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a büntető bíróság a közügyek 

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

7. § 
 
 
(1) Az elismerésben részesített személyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást 

vezet és gondoskodik a 3. § (1), (2) bekezdésében foglalt rendelkezések 
érvényesüléséről. 

 
(2) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a polgármesteri hivatal éves 

költségvetéséből kell biztosítani. 
 
 
 
------ 
4. Módosította a 22/1999. (XII.31.) ÖR. 1. §-a 2000. január 1-jei hatállyal 
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"Ballószög Községért" kitüntető cím 
 

7/A §5 
 
"Ballószög Községért" kitüntető cím adományozható azoknak a személyeknek, 
közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) a helyi településfejlesztés, a 
településrendezés, a környezetvédelem, a közoktatás és sport, a közművelődés, a 
művészet, az egészségügy vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas 
színvonalú munkával hozzájárultak Ballószög község fejlődéséhez, hírnevének 
emeléséhez. 
 

7/B §6 
 
(1) "Ballószög Községért" kitüntető címet az önkormányzat képviselőtestülete 

adományozza. 
 
(2) Évente legfeljebb öt kitüntető cím adományozható. 
 
(3) A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet: 
 

a) helyi képviselő, 
b) a település intézményeinek vezetői, 
c) a bejegyzett egyesületek, 
d) alapítványok, 
e) önszerveződő közösségek képviselője. 

 
(4) A kitüntetés adományozását a (3) bekezdésben lévő javaslattevők 

kezdeményezhetik az ügyrendi bizottság elnökétől az átadás tervezett időpontja 
előtt legalább egy hónappal. 
A kitüntető címben részesítendő személyre az ügyrendi bizottság tesz javaslatot a 
képviselőtestület felé. 

 
7/C §7 

 
Az oklevél tartalmazza 

 
(1) - az adományozó megjelölését, 
 - a kitüntető címet adományozó határozat számát és keltét, 
 - az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását, 
 - az adományozás keltét, 
 - a polgármester és a jegyző aláírását, 
 - a képviselőtestület pecsétjét. 
----- 
5. Kiegészítette a 8/2001. (VI.15.) ÖR. 2. §-a 2001. június 15-i hatállyal 
6. Kiegészítette a 8/2001. (VI.15.) ÖR. 3. §-a 2001. június 15-i hatállyal 
7. Kiegészítette a 8/2001. (VI.15.) ÖR. 4. §-a 2001. június 15-i hatállyal 
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(2) A kitüntető cím adományozását rövid életrajz és az érdemek rövid leírásával, 
díszes kiviteli albumban kell megörökíteni és nyilvántartani. 

 
(3) A kitüntetéssel együtt jár oklevél és pénzjutalom, melynek mértékéről a 

mindenkori képviselőtestület dönt. 
 

7/D §8 
 

"Ballószög Község Szolgálatáért" kitüntetés 
 
(1) "Ballószög Község Szolgálatáért" kitüntetés adományozható annak a 

polgármesteri hivatalban és az önkormányzat intézményeiben legalább 5 éves 
munkaviszonnyal rendelkező aktív, vagy nyugdíjas dolgozónak, aki kiemelkedő 
szakmai felkészültségével, magatartásával és munkájával jelentős mértékben 
segítette és mozdította elő az önkormányzati feladatok végrehajtását, a település 
polgárai ügyének intézését, a köz szolgálatát, az intézményi célok eredményes 
teljesítését, továbbá annak, aki szakmai vagy társadalmi tevékenységével 
nagymértékben előmozdította a település oktatási, szociális és gazdasági, vagy 
közösségi életének fejlődését és ezzel kivívta a polgárok megbecsülését. 

 
(2) Ezen kitüntetésen belül az „Év Pedagógusa” címet is elnyeri az a kitüntetett 

személy, aki önkormányzati oktatási intézmény aktív dolgozójaként került 
jelölésre az egyéb feltételek teljesülése mellett. 

 
(3) A "Ballószög Község Szolgálatáért" továbbá az „Év Pedagógusaként” adható 

kitüntetést a képviselőtestület adományozza. 
 
(4) Évente legfeljebb öt kitüntetés adományozható. 
 
(5) A kitüntetés adományozására javaslatot tehet: 

a) a polgármester, 
b) a jegyző,  
c) a helyi képviselő, 
d) a település intézményeinek vezetői, 
e) szervezetek képviselője. 

 
(6) A kitüntetés adományozását a (5) bekezdésben lévő javaslattevők 

kezdeményezhetik az ügyrendi bizottság elnökénél az átadás tervezett időpontja 
előtt legalább egy hónappal. 
A kitüntető címben részesítendő személyre az ügyrendi bizottság tesz javaslatot a 
képviselőtestület felé. 

 
(7) A kitüntetéssel járó jutalomról a mindenkor képviselőtestület dönt. 
 
------- 
8. Módosította  a 13/2008. (XI.28..) sz. rendelet  1. §-a 
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7/E §9 

 
A kitüntető címek visszavonására e rendelet 6. §-ában lévő szabályokat kell 
alkalmazni. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

8. § 
 
(1) Ez a rendelet 1999. október 1. napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
 Máté Lászlóné s.k. Dr. Kovács Huba s.k. 
 polgármester jegyző 

____________________________________________________________ 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 1999. szeptember 30. 
 
 
 
  Dr. Kovács Huba s.k. 
  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------ 
9. Kiegészítette a 8/2001. (VI.15.) ÖR. 6. §-a 2001. június 15-i hatállyal 
 


