
NAGYDOROG NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  

16/1999. (XI.22.) ÖR. RENDELETE  

AZ ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS 

ADOMÁNYOZÁSÁRÓL 

 

 

Nagydorog Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 

1.§.(6) bekezdés a.) pontja alapján, hogy méltó módon megörökítse, megkülönböztetetten 

elismerje azon személyeknek a tevékenységét, akik hozzájárultak a település fejlődéséhez, jó 

hírnevének öregbítéséhez az alábbi kitüntetéseket alapítja:  

 

Nagydorog Nagyközség Díszpolgára kitüntető cím 

 

1.§. 

 

(1) Nagydorog nagyközség Díszpolgára kitüntető cím a Nagyközség Önkormányzatának 

legnagyobb elismeréseként a kimagasló életmű, tevékenység és alkotások megkülönböztetett 

eseteiben azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adományozható, akik 

a) a település gazdasági, társadalmi, tudományos vagy művészeti életében maradandót 

alkottak, 

b) egész életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal szolgálták az egyetemes haladás, kultúra 

vagy művészet ügyét, hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy közvetve a nagyközség 

tekintélyéhez, jó hírnevének növeléséhez. 

(2) Évente legfeljebb egy Díszpolgár cím adományozható. A Díszpolgár cím posztumusz 

kitüntetésként is adható abban az esetben, ha a kezdeményezett az adományozási eljárás 

időszaka alatt elhalálozik. 

 

2.§. 

 

(1)A Nagyközség Díszpolgára kitüntető címet – az elismert, kimagasló érdem megjelölésével 

– a Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített többségi döntéssel 

adományozza. 

(2)A Díszpolgár cím adományozásáról díszes kivitelű Díszpolgár oklevelet és igazolványt 

kell kiállítani, melyet ünnepélyes keretek között kell az adományozottnak átadni. 

(3) A Díszpolgár cím adományozására javaslatot tehetnek: 

a) a polgármester 

b) a képviselők 

c) legalább 500 fő nagydorogi lakos 

 

 

3.§. 

 

A nagyközség Díszpolgárait a település lakossága megkülönböztetett tiszteletben és 

megbecsülésben részesíti. 

(2) A nagyközség Díszpolgárát:  

a) megilleti a Nagydorog nagyközség Díszpolgára kitüntető cím viselésének joga, 

b) a képviselő-testület bizottságai ülésén tanácskozási joggal részt vehet, 
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c) a képviselő-testület vagy a polgármesteri hivatal által rendezett jelentősebb ünnepségekre 

meg kell hívni, 

d) külön döntés alapján a nagyközségi önkormányzatot képviselő delegáció tagjául lehet 

jelölni. 

 

4.§. 

 

A Díszpolgár cím adományozásáról a jegyző díszes kivitelű névkönyvet vezet. 

 

Nagydorog Nagyközség Szolgálatáért kitüntetés 

 

5.§. 

 

(1) A Nagydorog Nagyközség Szolgálatáért kitüntetés adományozható annak a 

polgármesteri hivatalban (illetve jogelődjénél) és az önkormányzat intézményeiben legalább 

10 éves munkaviszonnyal rendelkező dolgozónak, aki kiemelkedő szakmai felkészültségével, 

magatartásával és munkájával jelentős mértékben segítette és mozdította elő az 

önkormányzati feladatok végrehajtását, a település polgárai ügyeinek intézését, a köz 

szolgálatát, az intézményi célok eredményes teljesítményét, továbbá annak a nagydorogi 

polgárnak, aki szakmai vagy társadalmi tevékenységével nagymértékben előmozdította a 

település tudományos, szellemi, gazdasági vagy közösségi életének fejlődését és ezzel kivívta 

a polgárok megbecsülését. 

(2) A Nagydorog Nagyközség Szolgálatáért adható kitüntetést Nagydorog Nagyközség 

Szolgálatáért adható kitüntetést Nagydorog Nagyközség Képviselő-testülete adományozza. 

(3) Évente legfeljebb 2 Nagydorog Nagyközség Szolgálatáért kitüntetés adományozható. 

(4) A kitüntetés adományozására javaslatot tehet: 

a.) a polgármester 

b.) a képviselő 

c.) a jegyző 

 

6.§. 

 

(1)  A kitüntetésekről szóló javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. Az 

adományozásnál csak az év március 31.-ig a polgármesterhez írásban benyújtott javaslatokat 

lehet figyelembe venni. 

(2)  A kitüntetések adományozásával kapcsolatos költségeket a polgármesteri hivatal 

költségvetésében kell biztosítani. 

 

A kitüntetések visszavonása 

 

7.§. 

 

 

(1)A kitüntetést vissza lehet vonni, ha a kitüntetett erre érdemtelenné vált. Érdemtelen a 

kitüntetésre az, akit a bíróság a közügyek vagy a foglalkozás gyakorlásáról jogerősen eltiltott. 

(2)A visszavonásra a kitüntetések adományozására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
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Záró rendelkezések 

 

8.§. 

 

Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba. 

 

Nagydorog, 1999.november hó 15. napján 

 

Pinczési László sk.                                                  Dr. Tóth Lajos sk. 

polgármester                                                                jegyző 

 


