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BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel ő-testülete 9/2010 (VIII. 14.) 
önkormányzati rendelete   

A helyi kitüntetés alapításáról és az adományozásuk rendjéről 
 
 

Bükkszék Község Önkormányzata a község fejlődése, értékei védelme, hírnevének öregbítése 
érdekében kiemelkedő munkát végzett személyek munkásságának elismerésére helyi 
kitüntetéseket alapít. 
 

Általános rendelkezések 
 

1. §. 
 

Bükkszék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 1. § 
(6) a/ pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.  
 
 

Helyi kitüntetés alapítása 
 

2. §. 
 

Bükkszék Község Önkormányzata az alábbi helyi kitüntetést alapítja: 
- „Bükkszék Község Díszpolgára” cím 

3. §.  
 

(1) A kitüntetéssel az önkormányzat azon személyek munkásságát ismeri el, akik  a település 
érdekében kiemelkedő érdemeket szereztek. Kiemelkedő érdemeket szereznek akik: 
- a művészet, a kultúra, a tudomány terén végzett kiemelkedő munkásságukkal, életművükkel 
növelték a község ismertségét, 
- a település fejlesztéséért több évtizeden keresztül kiemelkedően dolgoztak,  
- a község múltjának, hagyományainak megőrzéséért több évtizeden keresztül kiemelkedően 
dolgoztak, 
- az oktatás, az egészségügy, a sport, közigazgatás terén több évtizeden át kiemelkedően 
végezték munkájukat. 
(2) Posztumusz díszpolgári címben részesíthető halála után azon személy, aki megfelel az (1) 
bekezdésben foglaltaknak. 
 

Az adományozás rendje 
 

4. §. 
 

(1) A helyi kitüntetésre javaslatot tehetnek: 
- Bükkszék Község Önkormányzat polgármestere vagy képviselője 
- a településen legalább három éve működő civil szervezet 
 
(2) A javaslatot írásban kell benyújtani Bükkszék Község Polgármesteréhez az adott év 
augusztus 15-ig. 

5. §. 
(1) A kitüntetés adományozásáról a Szervezeti és Működési Szabályzat 11. § (2) pontja 
alapján a képviselőtestület minőségi többséggel hozott határozattal dönt. 
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(2) A képviselőtestület választási ciklusonként maximum három díszpolgári cím 
kitüntetést adhat 
(3) A kitüntetés átadására ünnepélyes keretek között a község rendezvény tervében 
szereplő ünnepek alkalmából kerül sor.   
(4) Posztumusz kitüntetés adományozása esetén a kitüntetés átvételére a legközelebbi élő 
hozzátartozója jogosult. 

6. §. 
 
(1) A kitüntetéssel emlékplakett, és oklevél jár. 
(2)  Az emlékplakett művészeti alkotás, mely tartalmazza a település címerét és a 
település nevét. 
(3) Az oklevél tartalmazza a település címerét, a díszpolgár nevét, születési nevét, 
születési adatait, lakcímét, az önkormányzat döntésének számát, az adományozás időpontját. 
Az oklevelet a polgármester és a körjegyző írja alá.  
(4) A díszpolgári címmel elismert személyt a képviselőtestület az alábbi  
megkülönböztetett megbecsülésben részesíti: 

- önkormányzati ünnepségek állandó meghívottja, 
- a képviselőtestületi üléseken tanácskozási jog illeti meg 
- meghívható önkormányzati delegációkba 

 
7. §. 

 
(1) A „Bükkszék Község Díszpolgára” címmel kitüntetett személyekről az önkormányzat 

nyilvántartást vezet.  
(2) A nyilvántartás díszes kötésű, Bükkszék község címerével ellátott könyv. 
(3) A nyilvántartás tartalmazza a díszpolgár nevét, születési adatait, lakcímét, az elismert 

tevékenységet, az adományozó döntés számát, az adományozás időpontját. Az írásos 
bejegyzés mellé a díszpolgár fényképét is el kell helyezni. A bejegyzést a 
polgármester és a körjegyző hitelesíti. 

 
8. §. 

A díszpolgári cím adományozásáról szóló képviselőtestületi határozatot a helyben szokásos 
módon közzé kell tenni.  

9. §. 
 

(1) A kitüntetést vissza kell vonni attól a személytől akit bíróság jogerős ítéletével a 
közügyek gyakorlásától eltiltott.  

(2) A visszavonásról a képviselőtestület minőségi többséggel hozott határozattal dönt.  
(3) A visszavonásra javaslatot tehetnek a 4 §-ban megjelöltek.  
 

Hatálybalépés 
 

11. §. 
 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.  
 
Bükkszék, 2010. augusztus 14. 
 
                  Zagyva Ferencné                                           Tarjányi Lászlóné  
                     Polgármester                                                 körjegyző 


