
SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  

 
20/2003/XI.12/ sz. RENDELETE  

 
 

a kitüntetı címek, elismerések alapításáról és adományozásának rendjérıl 
 

Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§. /6/ és 16. §. 
/1/ bekezdése által adott felhatalmazással, figyelemmel a Magyar Köztársaság 
kitüntetéseirıl szóló 1991. évi XXXI. törvény 7.§. /1/ bekezdésében foglaltakra 
Sajólád község önkormányzatának  képviselıtestülete a községért tevékenykedı 
állampolgárok, közösségek munkájának elismerésére kitüntetéseket alapít, 
amelyek megnevezésére és adományozásuk rendjére a következı rendeletet 
alkotja. 
 

I.  fejezet 
 

Díszpolgári cím és annak adományozása 
 

A község önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség 
szolgálatában kiemelkedı érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben 
részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelıképpen 
értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, díszpolgári címet alapít. 

 
1.§. 

 
/1/ „Sajólád község díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy 
külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedıen jelentıs munkájával vagy 
egész életmővével elsısorban  a település, illetve országosan vagy nemzetközi 
viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó 
hírnevének öregbítéséhez, példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben 
áll. 
 
/2/ A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett és 
pénzjutalom jár. 
 
/3/ A pénzjutalom összegét a képviselıtestület az adományozással egyidıben 
állapítja meg.  

 
2.§. 

 
/1/ Évente legfeljebb egy kitüntetés adományozható. 
 



/2/ A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntetı címet, 
valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a 
díszpolgárokat megilletik. 
 
/3/ A község díszpolgára: 

 
 a/ Az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a 
     lehetıségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg. 
 
b/ Díjtalanul látogathatja az önkormányzat közmővelıdési és mővészeti  
     rendezvényeit. 
 
c/ Elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat saját  
    halottjának tekinti, önkormányzati temetı létesítése esetén dísz sírhelyet  
    biztosít. 
 
d/ Évente maximum 500 km-ig az önkormányzat tulajdonában lévı 

               gépjármővet ingyenesen használhatja. 
 
            e/ Amennyiben a díszpolgár sajóládi lakos – kérésére – a tulajdonában lévı  
                ingatlana elıtti közterület ápolását, gondozását  a polgármesteri hivatal 
                elvégzi. 
 

Az elismerés adományozásának rendje 
 

3.§. 
 
/1/ A díszpolgári cím adományozását jogosultak kezdeményezni: 

 
- polgármester 
- jegyzı 
- képviselıtestület tagja 
- a képviselıtestület bizottsága 
- oktatási  intézmények vezetıi 
- civil szervezetek 

 
 A kitüntetésre vonatkozó javaslatot minden év január 15-ig a mellékelt 
formanyomtatványon részletes indokolással lehet elıterjeszteni. 
 
/2/ A díszpolgári cím március 15-e alkalmával rendezett ünnepségen kerül 
átadásra. 

 
/3/ Az elismerés odaítélése a képviselıtestület hatáskörébe tartozik. 
 



/4/ A díszpolgári cím adományozásáról szóló kitüntetést a polgármester adja át. 
Az adományozást határozat formájában a testületi jegyzıkönyvbe kell foglalni és 
részletesen megindokolni. 

 
A díszpolgári díszoklevél tartalma 

 
4.§. 

/1/ A díszoklevél tartalmazza: 
 

- az adományozó megjelölését 
- a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét 
- az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását 
- az adományozás keltét 
- a polgármester és a jegyzı aláírását 
- az önkormányzat viasz pecsétjét. 

 
/2/ A díszpolgári cím adományozását rövid életrajz és az érdemek rövid 
leírásával, díszes kivitelő albumban kell megörökíteni és nyilvántartani. 

 

Az emlékplakett 
 

5.§. 
 

 
/1/ A kitüntetéssel járó emlékplakett 100 mm átmérıjő, kör alakú, egyoldalas 
bronzplakett. A plaketten   a község bevésett címere, a címer felsı részének kör 
alakú szélén „Sajólád díszpolgára” felírással. 
 
/2/ Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni. 

 
Az elismerés visszavonása 

 
6.§. 

 
/1/ A díszpolgári cím visszavonható, ha az elismerésben részesített személy arra 
érdemtelenné válik. 

 
/2/ Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság közügyek 
gyakorlásától jogerısen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni. 
 

7.§. 
 
/1/ Az elismerésben részesített személyekrıl, a polgármesteri hivatal 
nyilvántartást vezet és gondoskodik a 2.§-ban foglalt rendelkezések 
érvényesülésérıl. 
A diszpolgárok fényképét a polgármesteri hivatalban ki kell függeszteni. 



II. fejezet 
„Sajólád községért”  jelvény adományozása 

 
8.§. 

 
/1/ Sajólád önkormányzat Képviselıtestülete „Sajólád községért” jelvényt 
adományozhat annak a magánszemélynek, vagy vállalkozásnak, szervezetnek, 
akik 

– a község fejlesztésében 
– a község gazdasági, kulturális életében 
– a község egészségügyi, oktatási, nevelési, közmővelıdési, sport 

              területén tartósan kiemelkedı, eredményes munkát végzett és  
              maradandót  alkottak. 
 
/2/ A kitüntetéssel járó emlékérem 50 mm átmérıjő, kör alakú, egyoldalas, bronz 
érme. Felsı kétharmadában a község bevésett címere, a címer alatt vízszintes 
felirattal „Sajólád községért” alatta az adományozás éve található. Az 
emlékérmet díszdobozban kell elhelyezni.  
 
/3/ Évente 2 db jelvény adható. 
 
/4/ A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek: 

- a polgármester 
- jegyzı 
- képviselıtestület tagja 
- az oktatási intézmények vezetıi 
- civil szervezetek 

       A jelvény adományozására való javaslatot minden év január 15-ig, részletes  
       indokolással lehet elıterjeszteni. 
 

/5/ A jelvény átadásának ideje minden év március 15-i ünnepség. 
 
/6/ A kitüntetéssel az emlékérem mellett 50.000 ft értékő tárgyjutalom jár. Az 
összeg fedezetét az éves költség biztosítja. 
 

9.§. 
 
Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a polgármesteri hivatal éves 
költségvetésébıl kell biztosítani. 
 

III. fejezet 
Záró rendelkezések 

 
10.§. 

A rendelet 2004. január 1-én lép hatályba, ezzel egyidejüleg a 9/1994. /XI.28./sz. 
rendelet hatályát veszti. 


