
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2007. (IX.17.) rendelete 

Jásd Önkormányzat által alapított kitüntető címekről 
 
Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bek. 
a.) pontja alapján a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyek és 
szervezetek méltó elismerése céljából, valamint azért, hogy személyüket és cselekedeteiket 
megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé  
 

JÁSD DÍSZPOLGÁRA  
 
elnevezésű helyi kitüntető címet alapít, és elismerő oklevelet adományoz. 
Az elismerések adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét a következő rendeletben 
szabályozza:  
 

I. 
DÍSZPOLGÁRI CÍM 

1.§ 
(1) A Jásd Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, 
aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a településen 
belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést 
szerzett, amely hozzájárult a Község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi 
magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. 
 
(2) Díszpolgári cím évente általában egy, de rendkívüli évfordulók, események alkalmából 
több is adományozható. 
 
(3) A Díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár. 
 
(4) A díszoklevél és emlékplakett leírása a következő: 
 a.) A megtervezés ideje 2007. szeptember, az elkészítés ideje: 2007. október 10. 

b.) A díszpolgári címmel átadásra kerülő díszoklevél A/4-es méretű műnyomópapírból 
készült (álló téglalap) 

 A díszoklevél Jásd címerét tartalmazza, rajta: 
 - az adományozó megjelölését, 
 - a Képviselő-testület határozatának megjelölését, 
 - az adományozott nevét, 
 - az adományozó pecsétjét. 
 
(5) Jásd díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezi 

azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik. 
 
(6) A község díszpolgára: 
 
 a.) Tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein. 
 b.) Az önkormányzat által rendezett - nem ágazati - ünnepségekre meg kell 
 hívni és a lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg. 
 c.) Díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési intézményeit, a
 közművelődési jellegű rendezvényeket.  
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II . 
Elismerő oklevél 

2.§ 
(1) Elismerő oklevél adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, 
társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek kiemelkedően segítették a helyi 
közfeladatok ellátását, tevékenységükkel hozzájárultak Jásd elismeréséhez és a település 
értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.  
 
(2) Az Elismerő oklevél tartalmazza:  
 - az elismerés konkrét megjelölését 
 - az adományozó megjelölését, 
 - a Képviselő-testület határozatának megjelölését, 
 - az adományozott nevét, 
 - az adományozó pecsétjét. 
Az Elismerő oklevelet  a Képviselő-testület nevében a polgármester és a körjegyző írja alá.  
 

3.§ 
(1) A polgármester saját hatáskörében, „Oklevél” átadására jogosult a településen 
megrendezett versenyek, vetélkedők és egyéb rendezvényekhez kapcsolódóan.  
 
(2) Az oklevelek átadásáról évente egyszer, december hónapban tájékoztatja a Képviselő-
testületet.  
 

III. 
A kitüntető cím és elismerő oklevél adományozásának rendje 

4.§ 
(1) A kitüntető cím és elismerő oklevél annak a magánszemélynek vagy közösségnek 
adható, aki az 1.§, (1) bekezdésében és a 2. §. (1) bekezdésében foglalt területeken a települést 
és annak polgárait szolgáló kimagasló tevékenységet végzett.  
 
(2) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is 
adományozható. 
Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult. 
 
(3) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:  
 a.) a Képviselő-testület bizottságai 
 b.) a polgármester, alpolgármester 
 c.) helyi egyesületek, helyi közösségek. 
 d.) az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői 
 
(4) A javaslatot minden év április 30-ig írásban kell átadni a polgármester részére, a 
munkásság tömör bemutatásával ellátva.  
 
(5) A kitüntetés adományozásáról szóló javaslatokat a polgármester terjeszti a Képviselő-
testület elé. 
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5.§ 
 

A Képviselő-testület az elismerések odaítéléséről minősített többségi szavazattal dönt. Az 
adományozást a Képviselő-testület határozatában indokolja.  

 
IV. 

A kitüntető cím és elismerő oklevél átadása 
6.§ 

(1) A kitüntető cím és elismerő oklevél átadására egy évben egyszer kerül sor, a képviselő-
testület által meghatározott települési rendezvényen.  
 
(2) Az átadó ünnepségre a kitüntetettet meg kell hívni, megjelölve a részére 
adományozandó kitüntetést.  

 
V. 

Az elismerések visszavonása 
7.§ 

(1) A díszpolgár címet a Képviselő-testület visszavonhatja attól, aki arra büntetőbírói 
ítélettel méltatlanná vált.  
 
(2) Visszavonás esetén a díszpolgári oklevelet és plakettet és az oklevelet a határozatban 
megjelölt időre a polgármester részére kell visszaadni.  
 

VI. 
Záró rendelkezések 

8.§ 
A kitüntető címben részesített személyekről és szervezetekről a Körjegyzőségi Hivatal 
nyilvántartást vezet.  
 

9.§ 
 
Ezen rendelet 2007. október 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos 
módon gondoskodik.  
 
Jásd, 2007. szeptember 12. 
 
     Nagy Csaba   Borteleki Istvánné 
     Polgármester         körjegyző 
 
Záradék: 
 
A rendeletet a mai napon kihirdettem: 
 
Jásd, …………………………………. 
      Borteleki Istvánné 
              körjegyző 


