
K i v o n a t   
a Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének  

2003. augusztus 26- án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 

 

 

 

 A Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestület  

17/ 2003. (IX. 01.) KT. sz. rendelete  

a kitüntető díjak és díszpolgári cím alapításáról,  

valamint adományozásának rendjéről 

(egységes szerkezetben) 

 

 

 

A Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról 

szóló többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 1. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt 

felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

 

A díszpolgári cím 

 

1. § 

 

(1) A község „díszpolgára” cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi 

állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész 

életművével a településen olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul  

a település jó hírnevének öregbítéséhez, vagy munkájában nagyban hozzájárult 

a település továbbfejlesztéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása 

miatt egyébként köztiszteletben áll. 

 

(2) ) A díszpolgári címmel, külön erre a célra készített díszoklevél, valamint pénz- 

vagy tárgyjutalom jár. 

A pénz-, illetve tárgyjutalom összegét a képviselő-testület az adományozással 

egyidőben állapítja meg 2004-ben nettó 100/eFt”1 

 

(3) Elhunyt személy részére történő adományozás esetén külön erre a célra készített 

díszoklevél jár.2 

 

(4) A Díszpolgári cím adományázásáról szóló díszoklevelet a díszpolgár 

házastársának, vagy örökösének kell átadni.3 

 

 

                                           
1 Módosította a 12/2004. (X. 05) KT. sz. rendelet 1.§-a 
2 Módosította a 17/2011.(X.03.) önkormányzati rendelet 1 §. (1) bekezdése. Hatályos: 2011. Október 15. 
3 3 Módosította a 17/2011.(X.03.) önkormányzati rendelet 1 §. (2) bekezdése. Hatályos: 2011. Október 15. 

 



2. § 

 

(1) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, 

valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a 

díszpolgárokat megilletik. 

 

(2) A község díszpolgára: 

 

(a) az önkormányzat  által rendezett minden rendezvényre hivatalos és a 

lehetőségek szerint  megkülönbözetett hely illeti meg, 

(b) díjtalanul látogathatja az önkormányzat művelődési és művészeti 

intézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit, 

(c) elhalálozása esetén – családja beleegyezésével - az önkormányzat saját 

halottjának tekinti. 

 

(3) Elhunyt személy részére történő adományozás esetén külön erre a célra 

készített díszoklevél jár.4 

 

(4) A Díszpolgári cím adományázásáról szóló díszoklevelet a díszpolgár 

házastársának, vagy örökösének kell átadni.5 

 

 

 

3. § 

 

 

(1) A díszpolgári díszoklevél tartalma: 

- az adományozó megjelölését, 

- a díszpolgári címet adományozó határozat számát és keltét, 

- az adományozó nevét, lakcímét, foglalkozását, 

- az adományozás keltét, 

- a polgármester és a jegyző aláírását, 

- a képviselőtestület pecsétjét 

 

(2) A díszpolgári cím adományozását rövid életrajz és az érdemek rövid leírásával, 

díszes kivitelű albumban kell megörökíteni és nyilvántartani. 

 

 

4. § 

 

"Bocskaikertért" kitüntető díj adományozása 

 

 

                                           
4 Beiktatta a 17/2011. (X.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. október 15. 
5 Beiktatta a 17/2011. (X.03.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. október 15. 

 



(1) Az adományozás feltételei: Bocskaikert fejlődéséért, fejlesztéséért végzett 

kimagasló értékű közéleti tevékenység, illetve a kulturális, művészeti, 

közművelődési területen hosszú időn át végzett  kiemelkedő értékű 

tevékenységéért magyar vagy külföldi állampolgárnak, illetve közösségnek, 

civil szervezetnek.   

 

(2) A kitüntető díjból évente egy darab adományozható, melynek átadására október 

15-én kerül sor, oklevél és a pénzjutalom átadása formájában.   

 

(3) A kitüntetésben részesülők a díjhoz a tevékenység méltatását és az 

adományozást igazoló oklevelet kapnak.  

 

(4) A kitüntető díjhoz 2003. évben 50.000,- Ft nettó pénzjutalom jár.  

 

5. § 

 

"Bocskaikerti Emlékérem" adományozása 

 

(1) Az adományozás feltételei: Bocskaikert fejlesztéséért végzett kimagasló 

közéleti tevékenység és a kulturális, művészeti, közművelődési területen elért 

kiemelkedő eredményéért magyar vagy külföldi állampolgárnak, illetve 

közösségnek, civil szervezetnek.   

 

(2) A kitüntetéssel egy Bocskai István arcképével ellátott bronzérem és 5.000,- Ft 

értékű tárgyjutalom jár. Az érem hátoldalára bevésésre kerül annak 

megnevezése ("Bocskaikerti Emlékérem"), a kitüntetett neve és az 

adományozás időpontja.  

 

(3) A kitüntetés az év során bármikor - évente maximum 5 db. - adományozható a 

felmerülő igény szerint a jegyző, illetve a polgármester előterjesztésére a 

képviselőtestület által. 2003. október 15-én az emlékéremből 10 db 

adományozható.6 

 

(4) „Kiváló pedagógus” cím adományozható annak az iskolai és óvodai 

pedagógusnak, aki a település oktatási intézményeiben kifejtett kiemelkedő 

pedagógiai munkájával általános elismerést szerzett, hozzájárult az intézmény 

jó hírnevének öregbítéséhez, példamutató emberi magatartása miatt 

köztiszteletnek örvend7. 

 

A „Kiváló pedagógus” címmel, külön erre a célra készített díszoklevél és pénzjutalom 

jár. 

 

(3)       A „Kiváló pedagógus” díszoklevél tartalma: 

Az adományozó megjelölése 

                                           
6 Módosította a 19/2003. (IX. 25.) KT. számú rendelet 1.§-a 
7 Módosította a 23/2006. (XII. 15.) KT. sz. rendelet 1§-a 



A „Kiváló pedagógus” címet adományozó határozat száma és kelte 

Az adományozott neve, munkahelye 

Az adományozás kelte 

A polgármester és a jegyző aláírása 

A képviselő-testület pecsétje  

 

(4)   A kitüntető díjból évente egy-egy adományozható, melynek átadására pedagógus 

napon kerül sor, oklevél és pénzjutalom formájában.   

6. § 

 

Az elismerések adományozási rendje 

 

 

(1) A díszpolgári cím és a "Bocskaikertért" kitüntető díj a község önállóvá 

válásának évfordulója (október 15.) alkalmával rendezett ünnepségen kerül 

átadásra.  

 

(2) Az elismerések odaítélése a képviselőtestület hatáskörébe tartozik, mely a helyi 

civil szervezetek, az önkormányzat intézményei, illetve a képviselők javaslata 

alapján az átadást megelőzően, legalább 15 nappal dönt.  

 

(3) A képviselőtestület az elismerések odaítéléséről minősített szótöbbséggel dönt. 

 

(4) A díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet és a kitüntető díjakat a 

polgármester adja át. Az adományozást határozat formájában jegyzőkönyvbe 

kell foglalni és részletesen meg kell indokolni. 

 

(5) A „Kiváló pedagógus” elismerés odaítélése a képviselő-testület hatáskörébe 

tartozik, mely a helyi nevelési, oktatási intézmények vezetői, illetve a képviselő-

testület Művelődési-, Ifjúsági és Sport Bizottsága javaslata alapján az átadást 

megelőzően, legalább 15 nappal dönt.8 

 

(6) A „Kiváló pedagógus” cím adományozásáról szóló oklevelet és pénzjutalmat a 

polgármester adja át.9 

 

 

7.  § 

  

Az elismerések visszavonása 

 

 

(1) A díszpolgári cím és a kitüntetési díjak visszavonhatók, ha az elismerésben 

részesített személy vagy szervezet érdemtelenné válik. 

 

                                           
8 Módosította a 23/2006. (XII. 15.) KT. sz. rendelet 2§-a 
9 Módosította a 23/2006. (XII. 15.) KT. sz. rendelet 3§-a 



(2) A díjak visszavonását elsősorban az adományozásra javaslatot tevő 

kezdeményezheti.  

 

(3) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság közügyek gyakorlásától 

jogerősen eltiltott, ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni, melyről a 

képviselőtestület dönt. 

 

 

8. § 

 

A díszpolgári címmel és a díjakkal járó pénz és tárgyjutalom összegét az 

önkormányzat költségvetési rendeletében évente meg kell állapítani. A „Kiváló 

pedagógus” címmel járó pénzjutalom összegét az önkormányzat költségvetési 

rendeletében évente kell megállapítani.10 

 

 

9. § 

 

Az elismerésben részesítettekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet, és 

gondoskodik a 2. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesüléséről. 

 

 

10. § 

 

Jelen rendelet a kihirdetés napján 2003. szeptember 1-el lép hatályba, ezzel 

egyidejűleg hatályát veszti a díszpolgári címről és annak adományozásáról szóló 

9/1997. (IX. 29.) sz. KT. rendelet.  

 

Bocskaikert, 2003. augusztus 26. 

 

 

 

Dr. Gyarmathy Kálmán sk.     Dr. Tóth Katalin sk. 

          polgármester            jegyző 

 

 

 

                                           
10  Módosította a 23/2006. (XII. 15.) KT. sz. rendelet 4§-a 

 


