Vajta Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete
Vajta község díszpolgári címének és kitüntetések adományozásáról
Vajta Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§ (1) A rendelet célja a település érdekében hosszú időn át kiemelkedően munkálkodó
személyek, illetve közösségek munkájának méltó módon történő elismerése.
(2) A rendelet hatálya kiterjed mindazon magyar és nem magyar természetes személyekre,
illetve jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a
továbbiakban: közösségek), amelyek a rendeletben foglaltaknak megfelelnek, Vajtán, vagy
Vajtáért maradandót alkottak és munkájukkal kiérdemelték a község polgárainak elismerését.
(3) A képviselő-testület a következő elisméreseket alapítja:
a) „Vajta Község Díszpolgára” és
b) „Vajta Községért Kitüntetés”
c) „Jó tanuló, jó sportoló” díj.
2. A díszpolgári elismerés
2.§ (1) Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a helyi
közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben
részesíthesse, „Vajta Község Díszpolgára” elismerést alapít.
(2) A díszpolgári elismerést a község lakossága nevében Vajta Község Önkormányzat
Képviselő-testülete annak az élő, magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozhatja, aki
valamely téren kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével, a településen,
országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely
hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása
miatt egyébként köztiszteletben áll.
(3) Évente legfeljebb egy díszpolgári elismerés adományozható.
(4) A díszpolgári elismeréssel külön erre a célra készített díszoklevél, emlékplakett és
100.000 forint összegű pénzjutalom jár. A díszoklevél tartalmazza:
a) az adományozó megjelölését,
b) a díszpolgári elismerést adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét,
c) az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,
d) az adományozás keltét,
e) a polgármester és a jegyző aláírását és

f) a képviselőtestület pecsétjét.
Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú 8 cm átmérőjű, melyen a „Vajta Község
Díszpolgára” felirat és Vajta község címere látható, hátoldalán a kitüntetett nevével és az
adományozás évszámával.
(5) A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti az elismerést, valamint
élvezheti az őt megillető, alábbi kiváltságokat:
a) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és lehetőségek szerint
ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,
b) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési intézményét, valamint az
önkormányzat és intézményei rendezvényeit, és
c) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein.
Ezen jogok érvényesítéséért a jegyző felelős.
3. Vajta Községért Kitüntetés
3.§ (1) Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Vajta Községért Kitüntetés”
elismerést adományozhat Vajta község érdekében kifejtett több éves szakmai munkáért, több
éves közösségi munkáért, kiemelkedően jelentős munkáért, mellyel a településen elismerést
szerzett, illetve hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez.
(2) Évente legfeljebb egy „Vajta Községért Kitüntetés” adományozható.
(3) A kitüntetéssel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár. A díszoklevél
tartalmazza:
a) az adományozó megjelölését,
b) a kitüntetést adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét,
c) az adományozott nevét, lakcímét, foglalkozását,
d) az adományozás keltét,
e) a polgármester és a jegyző aláírását és
f) a képviselőtestület pecsétjét.
Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú 8 cm átmérőjű, melyen a „Vajta Községért
Kitüntetés” felirat és Vajta község címere látható, hátoldalán a kitüntetett nevével és az
adományozás évszámával.
4. Az elismerések adományozásának rendje
4.§ (1) Az elismerések adományozására írásban, részletes indokolással ellátott - az életutat és
a közéleti, szakmai munkásságot bemutató - javaslatot tehet bármely természetes személy,
közösség, szervezet, mely javaslatot a polgármesterhez kell benyújtani.
(2) Amennyiben a tárgyévben elismerésben részesíthető személyre javaslat nem érkezik vagy
a képviselőtestület a javasolt személyről nem határoz, úgy az elismerés abban az évben nem
kerül adományozásra.
5.§ (1) Az elismerések odaítélésére a polgármester - az elismerések átadását megelőző 30
nappal bezárólag, a határidőre beérkezett javaslatokat figyelembe véve - terjeszti elő
javaslatát döntésre a képviselő-testület elé.

(2) Az adományozásra vonatkozó határozati javaslatot a javasolt személy életútját, közéleti és
szakmai munkásságát bemutató indoklással kell ellátni.
(3) Az elismerések adományozásáról a november 30-ig beérkezett javaslatok alapján a
képviselő-testület zárt ülésen, minősített többséggel dönt. A határozat a kitüntetett családi és
utónevét tartalmazhatja, valamint az odaítélés indokát.
(4) Az elismerés odaítéléséről hozott képviselő-testületi döntés nyilvánosságra hozataláról a
polgármester gondoskodik.
6.§ Az elismerés odaítéléséről meghozott döntés után a kitüntetettet vagy a 2. § (5) bekezdés
szerinti legközelebbi hozzátartozóját nyilatkoztatni kell arról, hogy hozzájárul-e az
ünnepélyes átadás alkalmával, illetve azt követően a helyi médiában az adományozás
indoklásában szereplő rá vonatkozó személyes adatok nyilvánosságra hozatalához.
7.§ Az elismerő címet tanúsító díszoklevél és emlékplakett átadására a képviselő-testület
nevében a polgármester jogosult, melyeknek átadására minden évben a március 15.
alkalmával rendezett ünnepség keretében kerül sor.
8.§ (1) Az elismerésben részesített személyekről díszes kivitelű albumban nyilvántartást kell
vezetni.
(2) A nyilvántartás tartalmazza a kitüntetett nevét, foglalkozását, az adományozás évét és
mellékelni kell az adományozásról szóló határozatot. A nyilvántartással kapcsolatos
adminisztrációs feladatokat a jegyző látja el.
9.§ Az elismerések adományozásával kapcsolatban felmerült költségeket az önkormányzat
viseli, melyet az éves költségvetési rendeletben kell előirányozni.
10.§ Egy személy, vagy közösség az elismerést csak egyszer kaphatja meg.
5. Az elismerés visszavonásának rendje
11.§ (1) Az elismerő címet a képviselő-testület visszavonhatja, az egyéb előnyöket
megszüntetheti, ha a kitüntetettet az adományozást követő, vagy az adományozáskor nem
ismeretes tevékenysége miatt
a) bűncselekmény elkövetése miatt felelősségre vonták, vagy
b) egyébként az elismerés viselésére méltatlanná, érdemtelenné válik.
(2) Az elismerő címet a képviselő-testület visszavonja, az egyéb előnyöket megszünteti, ha a
kitüntetettet az adományozást követő, vagy az adományozáskor nem ismeretes tevékenysége
miatt
a) a bíróság szándékos bűncselekmény miatt, jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre
ítélte, vagy
b) a bíróság a közügyektől eltiltotta.
12. § (1) A cím visszavonására bárki írásban, indokolással ellátott javaslatot tehet. A
javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) Az elismerés visszavonásáról az elismeréstől megfosztott személyt a polgármester
tájékoztatja.
(3) Az elismerő címmel kapott díszoklevelet és emlékplakettet az elismeréstől megfosztott
személy köteles visszaadni.
(4) Az elismeréstől megfosztott személy nevét az elismerésben részesített személyekről
vezetett nyilvántartásából törölni kell.
6. „Jó tanuló, jó sportoló” díj
13. § Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Jó tanuló, jó sportoló” díj elismerést
adományozhat az Általános Iskolába járó Vajtán élő végzős tanulónak, aki a nyolc tanulmányi
év alatt folyamatosan jó tanulmányi eredménnyel teljesített, továbbá sport sikereket ért el,
részt vett az iskola közösségi életében, rendezvényeken szerepelt.
14.§ (1) A díj adományozására írásban, részletes indokolással ellátott javaslatot tehet az
Általános Iskola Igazgatója, mely javaslatot a polgármesterhez kell benyújtani.
(2) Amennyiben a tárgyévben elismerésben részesíthető személyre javaslat nem érkezik vagy
a képviselőtestület a javasolt személyről nem határoz, úgy az elismerés abban az évben nem
kerül adományozásra.
(3) Az elismerések adományozásáról a május 30-ig beérkezett javaslat(ok) alapján a
képviselő-testület zárt ülésen, minősített többséggel dönt. A határozat a kitüntetett családi és
utónevét tartalmazhatja, valamint az odaítélés indokát.
(4) Az elismerés odaítéléséről hozott képviselő-testületi döntés nyilvánosságra hozataláról a
polgármester gondoskodik.
15. § (1) A „jó tanuló, jó sportoló díj”-jal külön erre a célra készített díszoklevél és 60.000
forint összegű keret pénzjutalom jár. A keret pénzjutalom azt jelenti, hogy amennyiben az
adott évben egy diák felel meg a rendelet által támasztott követelményeknek akkor egy
összegben jogosult a keretösszeg egészére, ha 2-3 diák jogosult, akkor a keretösszeg 2-3
részre felosztásra kerül.
(2) A díszoklevél tartalmazza:
a) az adományozó megjelölését,
b) a „jó tanuló, jó sportoló díj”elismerést adományozó képviselő-testületi határozat számát és
keltét,
c) az adományozott nevét, lakcímét,
d) az adományozás keltét,
e) a polgármester és a jegyző aláírását és
f) a képviselőtestület pecsétjét.
16.§ (1) Az elismerő címet tanúsító díszoklevél és pénzjutalom átadására a képviselő-testület
nevében a polgármester jogosult, melyeknek átadására minden évben az Általános Iskola
ballagási ünnepsége keretében kerül sor.
(2) Évente legfeljebb egy alkalommal adományozható.

17.§ Az elismerésben részesített diákokról díszes kivitelű albumban nyilvántartást kell
vezetni.
7. Záró rendelkezés
18.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Vajta, 2016. szeptember 30.

Térmeg György
Polgármester

Dr. Marinka Nikolett
aljegyző

Záradék:
A rendelet 2016. szeptember 30-án kihirdetésre került.
Dr. Marinka Nikolett
aljegyző

