
Nagytarcsa Község Önkormányzatának  
11/2005. (III.30) számú önkormányzati rendelete  

az önkormányzati kitüntetések  és díjak alapításáról és adományozásáról 
 
Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az1990.évi LXV. tv.1§. (6) 
bekezdés a, pontjában foglaltak alapján megalkotja fenti címő rendeletén azon személyek 
közösségének, szervezetek kitüntetésére és díjazására, akik kiemelkedıen hozzájárultak a 
település fejlıdéséhez, hírnevének öregbítéséhez. 
 

Díszpolgár cím adományozása 
 

1.§. 
 
(1) Nagytarcsa Község Díszpolgára kitüntetı cím község Önkormányzatának legmagasabb 

elismeréseként a kimagasló életmő, tevékenység és alkotások megkülönböztetett eseteiben 
azoknak a magyar vagy külföldi személyeknek adományozható akik: 
 
a.) a település gazdasági, társadalmi, tudományos vagy mővészeti életében maradandót 

alkottak, 
 

b.) egész életmővekkel, kiemelkedı munkásságukkal szolgálták az egyetemes haladást, 
kultúra vagy mővészet ügyét, hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy közvetve a község 
tekintélyének, jó hírnevének növeléséhez. 

 
(2) Évente legfeljebb 1 díszpolgár kitüntetı cím adományozható. 

 
2.§. 

 
(1) Nagytarcsa Község Díszpolgára kitüntetı címet- az elismert kimagasló érdem 

megjelölésével- a község Önkormányzatának Képvislı -testülete minısített szótöbbséggel 
adományozza.  

 
(2) A díszpolgár cím adományozásáról díszes kivitelő, Díszpolgár Oklevelet kell kiállítani, 

melyet ünnepélyes keretek között kell adományozottnak átadni, a település községi 
ünnepén. 

 
(3) A kitüntetı cím adományozására javaslatot tehetnek 
 

a.) bármely képviselı, 
b.) a Képviselı-testület Bizottsága 

 
3.§. 

 
(1) Nagytarcsa Község Díszpolgárait a település lakossága megkülönböztetett tiszteletben és 

megbecsülésben résesíti  
 

(2) Nagytarcsa Község Díszpolgárát: 
 

a.) Megilleti Nagytarcsa Község Díszpolgára kitüntetı cím viselésének joga, 
b.) A Képviselı-testületi és bizottságai ülésén tanácskozási joggal részt vehet, 



c.) A Képviselı-testület vagy a Polgármesteri Hivatal által rendezett jelentısebb 
ünnepségre meg kell ıket hívni, 

d.) Külön döntés alapján az Önkormányzatot képviselı delegáció tagjául lehet jelölni, 
e.) Nevét a községháza falán emléktáblán kell örökíteni. 

 
4. §. 

 
A díszpolgári cím adományozásáról a jegyzı díszes kivitelő névkönyvet vezet. 
 

Nagytarcsa Községért Kitüntetı Cím 
 

5. §. 
 

Nagytarcsa Község Kitüntetı cím adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek 
és szervezeteknek akik (amelyek) a tudományos, a mővészetek, a fejlesztés, a kutatás, a 
gyógyítás, az oktatás-nevelés vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékő, magas 
színvonalú munkájukkal hozzájárultak Nagytarcsa község fejlıdéséhez, hírnevének 
növeléséhez. 
 

6. §. 
 

(1) A Nagytarcsa Községért Kitüntetı címet Nagytarcsa Község Önkormányzatának 
Képviselı-testülete adományozza. 

 
(2) Évenként legfeljebb két kitüntetı cím adományozható. 
 
(3) Kitüntetı cím adományozására javaslatot tehet:  
 

a.) Bármely képviselı, 
b.) A Képviselı-testület Bizottsága. 
 

7. §. 
 
(1) A kitüntetnek díszes plakett adományozható. A plakett egyik oldalát plszatikusan 

kiképezve Nagytarcsa Község címere, a másik oldalát „Nagytarcsa Községért kitüntetı 
cím” felirat díszíti. 

 
(2) Az adományozásról szóló oklevelet kell kiállítani. Ezekrıl nyilvántartást kell vezetni, 

melyben fel kell tüntetni az adományozás indokát. 
 

Vegyes rendelkezések 
 

8. §. 
 

(1) A kitüntetésekrıl, díjakról szóló javaslatot a Polgármester terjeszti a Képviselı-testület 
elé. Az adományozásnál csak az írásban benyújtott javaslatokat lehet figyelembe venni. 

 
(2) A Díszpolgári cím kivételével a díjak megosztva is adományozhatók, közös alkotás, 

együttesen elért eredmény esetén. 
 



(3) Az adományozással kapcsolatos költségeket a Képviselı-testület az éves költségvetésében 
biztosítja. 

 
Kitüntet ı díjak visszavonása 

 
9.§. 

 
(1) A kitüntetı díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett erre közben érdemtelenné válik. 

Érdemtelen kitüntetı díjra különösen az, akit a bíróság a közügyek vagy a foglalkozás 
gyakorlásától eltiltott. 

 
Záró rendelkezések 

 
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejőleg hatályát veszti Nagytarcsa 

Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2001. (VIII.27.) számú rendelete. 
 
(2) E rendelet kihirdetésérıl a jegyzı, a helyben szokásos módon gondoskodik. 
 
 
Nagytarcsa, 2005. március 30. 
 
 
 

Csielkáné Tóth Lenke           Vad Istvánné 
             polgármester                jegyzı 
 
 
 
 
Záradék 
A rendelet kihirdetve: 2005. március  30-án. 
 
 
 
Vad Istvánné 
Jegyzı 
 
 
 


