
Márkó Község 

Önkormányzat Képviselő Testületének 

7/2015. (V. 8.) önkormányzati rendelete 

A helyi kitüntetésekről 
 

 
 

Márkó Község Önkormányzata annak érdekében, hogy mindazok, akik a település 

közéletében kiemelkedő szerepet játszottak, illetve játszanak, avagy életművükkel, 

munkásságukkal, cselekedeteikkel Márkó Község hírnevét is öregbítették helyben is méltó 

elismerésben részesíthetők legyenek helyi kitüntetéseket és díjakat alapít, s erről 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42.§ 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 

(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
 

1. „Márkó Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozása 
 

 

1. § (1) Márkó Község Önkormányzata „Márkó Község Díszpolgára” kitüntető címet alapít. 
 

(2) A „Márkó Község Díszpolgára” cím adományozásának célja, hogy a település e 

kitüntetéssel ismerje el azon természetes személyek érdemeit, akik a település fejlesztése 

érdekében végzett fáradozásukkal, hosszú időn át kifejtett, kiemelkedő tudományos, közéleti, 

kulturális, művészeti, sport vagy egyéb nagyra becsült munkásságukkal elismerést szereztek 

településünknek. 
 

(3) A díszpolgári cím posztumusz is adományozható.  

 
 

2. § (1) A díszpolgári címről a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kitüntetés megfelelő 

ünnepélyes keretek között átadható legyen. Így a kitüntetés átadható a falunapon, a színpadi 

programok megfelelően kiválasztott pontján vagy nemzeti ünnepeink alkalmából – az adott év 

március 15-i vagy október 23-i megemlékezésén. 
 

(2) Díszpolgári cím évente csak 2 személynek adományozható.  

 
 

3. § (1) A díszpolgári címben részesített személynek (vagy képviselőjének) a polgármester az 

ünnepélyes átadás keretében az adományozás tényét, indokát és keltét magában foglaló, 

díszes borítóba helyezett, a polgármester és a jegyző által aláírt díszpolgári diplomát ad át. 
 

 

4. § (1) A „Márkó Község Díszpolgára” cím tulajdonosa az önkormányzat kivételes tiszteletét 

és megbecsülését illeti, s erre tekintettel jogosult:  

a) a Képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt venni, 

b) külön felhatalmazás alapján a települést képviselni. 

 

(2) A(z) díszpolgári cím viselőjének nevét, személyi adatait és lakcímét, az adományozás 

sorszámát és keltét, az erről szóló önkormányzati határozat számát, az adományozás rövid 

indokolását,  a „Márkó Község Díszpolgárainak névkönyvébe” be kell jegyezni. A bejegyzést 

a polgármester és a jegyző írja alá. 
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2. „Márkó Községért” érdemérem adományozása 

 

5. § (1)  Márkó Község Önkormányzata „Márkó Községért Érdemérem” helyi 

kitüntetést alapít. 
 

(2) A „Márkó Községért Érdemérem” kitüntetés adományozásának célja a település közéleti, 

gazdasági, kulturális életében vagy egyéb téren a közösség javára kifejtett eredményes 

tevékenység elismerése. 
 

(3) Az érdemérem természetes és jogi személynek egyaránt adományozható. 
 

(4) Az érdemérem posztumusz is adományozható. 
 

6. § (1) Az érdemérem odaítéléséről a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a kitüntetés nemzeti 

ünnepek ünnep alkalmából rendezett megemlékezésen megfelelő ünnepélyes keretek között 

átadható legyen. 
 

(2) Érdemérem évente maximum 3 személynek adományozható. 
 

7. § (1)  Az érdeméremmel kitüntetett természetes személynek, avagy a jogi személy 

képviselőjének a nemzeti ünnepi megemlékezés keretében a viselhető érdemérmet és az 

adományozásról szóló – a polgármester és a jegyző által aláírt – okiratot a polgármester adja 

át. 
 

(2) Az (1) bekezdésben említett érdemérem leírása: 

Az érdemérem bronzból készült korong. Az egyik megmunkált lapja Márkó Község címerét 

és a „Márkó Községért” feliratot tartalmazza, a másik sima oldalára a kitüntetett neve és az 

adományozás dátuma vésendő fel. 
 

8. § Az érdeméremmel kitüntetett személy adatait, adományozás sorszámát és keltét, az erről 

szóló önkormányzati határozat számát,  adományozás rövid indokolását 

a „Márkó Községért” elnevezésű díszkönyvbe be kell jegyezni. A bejegyzést a polgármester 

és a jegyző írja alá. 
 

 
 

 

3. Közös szabályok 

 

9. § (1) Helyi kitüntetés és díj adományozására bármely márkói lakos, párt, társadalmi 

szervezet, egyesület, alapítvány, gazdálkodó szervezet vagy állampolgárok csoportja tehet 

javaslatot. 

 

(2) Az indokolással ellátott javaslatot benyújtani 

a) a díszpolgári cím adományozására irányuló javaslat esetén a tárgyév június 1-ig, 

b) érdemérem adományozására irányuló javaslat esetén tárgyév február 1-ig, június 1-

ig és augusztus 15-ig lehet. 
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(3) A javaslatot az alpolgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. 

 

(4) A kitüntetések és díjak odaítéléséről a Képviselő-testület zárt ülésen minősített többséggel 

dönt. 

 

10. § (1) A kitüntetési keretszámoktól való eltérésre indokolt esetben lehetőség van. 

 

(2) Egy személy – a díszpolgári cím kivételével – egy elismerést többször is megkaphat, 

illetve többféle elismerésben is részesíthető. Egy évben azonban egy személynek csak egyféle 

elismerés adható. 

 

11. § (1)  A helyi kitüntetés és díj az arra érdemtelenné vált személytől a Képviselő-testület 

által – az adományozás szabályairól szóló rendelkezések szerinti eljárással – visszavonható. 

 

(2) A visszavonásra az érdemtelenné válástól, illetve az erről való tudomásulvételtől számított 

1 éven belül van lehetőség. 

 

(3) Visszavonás esetén a 

a)díszpolgári oklevelet és  

b) az érdemérmet és az adományozási okiratot, avagy 

c)a díjat jelképező díszes oklevelet 

az elismerésben részesített személynek, illetve képviselőjének vagy jogutódjának a 

visszavonó határozatban megjelölt határidőre vissza kell szolgáltatnia a polgármesternek. 

 
 

12. § (1) Jelen rendelet 2015. június 1-jén lép hatályba. 

 

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Márkó Községi Önkormányzat képviselő 

testületének 4/2005 (III.23.) rendelete a díszpolgári és a tiszteletbeli polgár kitüntető cím 

adományozásáról, a „Márkóért” kitüntetés és a „Márkóért” emlékgyűrű alapításáról és 

adományozásáról szóló rendelete.  
 

 

Márkó, 2015. május 6. 

 

 

 

 

 

 

Hartmann Antal      Láng Zsanett 

 polgármester         jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2015. május 8. 

 

 

 

 

    Láng Zsanett 

         jegyző 


