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Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2022. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről 

 

 

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának 

használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

A rendelet Gönyű Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által alapított és 

adományozható címeket, kitüntetéseket, díjakat és elismeréseket (a továbbiakban együtt: 

kitüntetések), valamint adományozásuk feltételeit és rendjét határozza meg. 

2. § 

A rendelet célja, hogy az önkormányzat címek, kitüntetések és elismerések alapításával és 

adományozásával a megbecsülését méltó módon fejezze ki mindazok iránt, akik Gönyű község, 

valamint annak közössége szolgálatában kiemelkedő tevékenységet végeznek vagy végeztek. 

2. Az önkormányzat által alapított díjak 

3. § 

(1) Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az 

alábbi címek, kitüntetések, díjak és elismerések alapításáról rendelkezik: 

a) Gönyű Község Díszpolgára kitüntető cím; 

b) Gönyű Községért Kitüntetés; 

c) Gönyű Községért Elismerő Oklevél. 

(2) A Gönyű Község Díszpolgára cím, valamint a Gönyű Községért Kitüntetés a település érdekében 

tett legkiemelkedőbb különleges érdemek, a kimagasló életművek, továbbá a hazai vagy nemzetközi 

téren szerzett jelentős eredmények elismerésére szolgál. 

(3) A Gönyű Községért Elismerő Oklevél az adott szakterületen végzett kimagasló teljesítmény vagy 

elért eredmény elismerésére szolgál. 

4. § 

(1) Az önkormányzat által alapított kitüntetések évente adományozható számát a képviselő-testület 

jelen rendelet külön alcímeiben határozza meg. 

(2) A képviselő-testület a jelen rendeletben meghatározott kitüntetések évente adható számától eseti 

döntésével, legfeljebb annak kétszereséig eltérhet, a település életében különleges helyet betöltő 

negyed évszázados, valamint annak többszöröseit kitevő évfordulók alkalmával. 
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5. § 

(1) A Gönyű Község Díszpolgára cím, valamint a Gönyű Községért Kitüntetés posztumusz is 

adományozható. 

(2) Ugyanazon cím vagy kitüntetés egyazon személy részére ismételten nem adományozható. A 

Gönyű Községért Elismerő Oklevél – eltérő szakterület esetén – ugyanazon személy részére többször 

is adományozható. 

(3) A kitüntetések – a díszpolgári cím kivételével – megosztva is adományozhatók közös alkotás, 

együttesen elért eredmény elismerése esetén. 

6. § 

(1) A kitüntetések átadására a képviselő-testület által az adományozásról rendelkező határozatban 

meghatározott időben, helyen és módon – lehetőség szerint valamely magyar nemzeti ünnep 

alkalmával – ünnepélyes keretek között kerül sor. 

(2) A kitüntetéseket a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester adja át. 

(3) Amennyiben valamely kitüntetés átadása meghiúsul, abban az esetben az átadás újabb időpontját 

és módját a polgármester határozza meg. 

7. § 

(1) A kitüntetésekkel együtt adományozandó pénzjutalom mértékét a képviselő-testület évente, az 

önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletében határozza meg. 

(2) A kitüntetések adományozásával kapcsolatban várható valamennyi költséget a képviselő-testület 

az önkormányzat éves költségvetésében tervezi és abból biztosítja. 

8. § 

(1) A kitüntetettekről a jegyző nyilvántartást vezet, amely kitüntetésenként tartalmazza legalább a 

kitüntetett nevét, az adományozásról szóló képviselő-testületi határozat számát és keltét, valamint a 

kitüntetés átadásának időpontját. 

(2) Kitüntetés visszavonása esetén a nyilvántartásban meg kell jelölni az erről szóló képviselő-

testületi határozat számát és keltét. 

(3) Kitüntetés indokolt képviselő-testületi határozattal abban az esetben vonható vissza, ha az 

elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik, így különösen, akit a bíróság a közügyek 

gyakorlásától jogerősen eltiltott. 

(4) Kitüntetés visszavonása vagy arról történő lemondás esetén a címmel, kitüntetéssel vagy 

elismeréssel járó mindennemű díjazást a kitüntetett köteles nyolc napon belül az önkormányzat 

részére visszajuttatni. 

3. Gönyű Község Díszpolgára kitüntető cím 

9. § 

(1) A Gönyű Község Díszpolgára kitüntető cím (a továbbiakban: díszpolgári cím) a település 

elismerését és megbecsülését kifejező, az önkormányzat által alapított legmagasabb szintű kitüntetés. 
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(2) A díszpolgári címet a képviselő-testület annak a természetes személynek adományozhat, aki 

kiemelkedő munkájával vagy életművével a településen, országosan vagy nemzetközi viszonylatban 

elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult Gönyű község jó hírnevének megőrzéséhez, továbbá aki 

Gönyű község fejlesztésében kiemelkedően munkálkodott, a településhez is köthető közéleti, 

társadalmi, tudományos, művészeti, gazdasági vagy sportbéli munkássága során maradandót alkotott. 

(3) Évente legfeljebb egy díszpolgári cím adományozható. 

10. § 

(1) A díszpolgári címmel kitüntetett személy az erre a célra készített, a település nevével és címerével 

ellátott ajándéktárgyat, a díszpolgárrá választásáról szóló díszoklevelet és pénzjutalmat kap. 

(2) Az elhunyt személy részére adományozott díszpolgári címmel járó ajándéktárgyat és a 

díszoklevelet az élő házastársnak, ennek hiányában a törvényes öröklési rend szerinti legközelebbi 

hozzátartozónak kell átadni. Amennyiben a posztumusz díszpolgári címmel elismert személynek 

nincs fellelhető rokona, abban az esetben az ajándéktárgy és a díszoklevél megőrzéséről a 

polgármester gondoskodik. Posztumusz kitüntetés esetén pénzjutalom nem kerül megállapításra. 

(3) A díszoklevélnek tartalmaznia kell 

a) az adományozott nevét, külföldi kitüntetett esetében az állampolgárságát, 

b) az adományozás indokait, 

c) az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét, 

d) a polgármester és a jegyző aláírását, valamint bélyegzőjének lenyomatát. 

11. § 

(1) Gönyű község díszpolgára az önkormányzat és a település lakosságának tiszteletét és 

megbecsülését élvezi, ezért 

a) neve bekerül Gönyű község díszpolgárainak névkönyvébe, 

b) meghívást kap az önkormányzat által rendezett ünnepségekre, 

c) díjtalanul látogathatja az önkormányzat vagy intézményei által szervezett rendezvényeket, 

d) elhalálozása esetén – amennyiben az elhunyt végakaratával nem ellentétes – a hozzátartozói 

beleegyezésével az önkormányzat a saját halottjának tekinti. 

(2) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi 

azokat a kiváltságokat, amelyek jelen rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti jogok érvényesítéséért a polgármester felelős. 

4. Gönyű Községért Kitüntetés 

12. § 

(1) Gönyű Községért Kitüntetést a képviselő-testület annak a személynek vagy közösségnek 

adományozhat, amely munkásságával a gazdaság, a kutatás, a közigazgatás, a szolgáltatás, az 

egészségügy, a tudományok, a közoktatás, a környezetvédelem, a sport, a turizmus, a kultúra vagy a 

művészetek területén Gönyű község fejlődése érdekében kiemelkedő eredményességű, maradandó 

értékű tevékenységet végzett, továbbá a település értékeinek hazai és külhoni megismertetésében, 

valamint kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szerzett. 

(2) Évente legfeljebb egy Gönyű Községért Kitüntetés adományozható. 
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13. § 

A Gönyű Községért Kitüntetéssel járó díjazásra a jelen rendelet 10. §-ban foglaltakat kell 

értelemszerűen alkalmazni. 

5. Gönyű Községért Elismerő Oklevél 

14. § 

(1) Gönyű Községért Elismerő Oklevelet a képviselő-testület annak a személynek vagy közösségnek 

adományozhat, amely kimagasló szakmai eredményt ért el az alábbi területek valamelyikén: 

a) oktatás és nevelés; 

b) kultúra és művészet; 

c) egészségügy, szociális ellátás, gyermek- és családvédelem; 

d) környezet- és természetvédelem; 

e) katasztrófa- és rendvédelem; 

f) közellátás és közszolgáltatás; 

g) közszolgálat és közigazgatás; 

h) turizmus és vendéglátás; 

i) vállalkozás- és gazdaságfejlesztés; 

j) településtörténet kutatása, a települési emlékezet megőrzése, a település értékeinek 

népszerűsítése; 

k) sport- és szabadidőfejlesztés. 

(2) A szakterületi önkormányzati elismerésből évente és kategóriánként legfeljebb egy 

adományozható. 

15. § 

A Gönyű Községért Elismerő Oklevél kitüntetés ajándéktárgyból, elismerő oklevélből és 

pénzjutalomból áll. 

6. A kitüntetések adományozásának rendje 

16. § 

(1) A kitüntetések adományozására a polgármester, a képviselő-testület és bizottságainak tagjai, a 

jegyző, az önkormányzati és a településen működő állami fenntartású intézmények vezetői, valamint 

a településen székhellyel rendelkező bejegyzett civil szervezetek vezetői tehetnek javaslatot. 

(2) A javaslatot a polgármester részére, írásban kell benyújtani. A kitüntetés adományozását 

indítványozó javaslatot olyan részletes adatokkal és indokolással kell ellátni, amelyből megismerhető 

a kitüntetésre felterjesztett személy vagy szervezet neve, elérhetősége, az ajánlott személy vagy 

szervezet életútja, részletes tevékenysége, tevékenységének jelentősége és annak a településre 

gyakorolt hatása, továbbá az ajánló neve, elérhetősége és kézjegye. 

17. § 

(1) A kitüntetési javaslatokat – azok formai és tartalmi ellenőrzését, és esetleges hiánypótoltatását 

követően – a polgármester terjeszti döntésre a képviselő-testület elé. 

(2) A képviselő-testület a kitüntetések odaítéléséről legkésőbb az előterjesztést követő rendes 

képviselő-testületi ülésén határoz. 

 

 






