
PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2009. (II. 23.) Ör. számú önkormányzati rendelete 

„Porva Község díszpolgára” kitüntető cím,

„Porva Községért” emlékérem,
valamint 

„Székely József tanulmányi emlékdíj”
alapításáról és adományozásának rendjéről

 

Porva Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször  
módosított 1990. évi LXV. Törvény 1.§. (6) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján  
az alábbi rendeletet alkotja:
 

I.

„Porva Község díszpolgára”
 

1. §.
 

(1) Porva Községi Önkormányzat Képviselő – testülete azon magyar és külföldi állampolgároknak,  
akik a község közéletének kiemelkedő személyiségei, akik a település érdekében kifejtett  
kiemelkedő tevékenységükkel, életművükkel, a községet tiszteletre – méltóan szolgálják, illetve 
szolgálták, az elismerés, ragaszkodás és tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen a „Porva község 
díszpolgára” címet adományozhatja.

 

2. §.
 

(1) A „Porva Község díszpolgára” címet Porva Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 
adományozza. 

(2) A díszpolgári cím adományozható élő személynek és posztumusz jelleggel egyaránt.
(3) A díszpolgári címet a Képviselő – testület kétévente egy alkalommal adományozhat.
(4) A kitüntetés kétévente az augusztusi falunapon kerül átadásra, posztumusz kitüntetés esetén a 
legközelebbi családtag veszi át.
 

3. §.
 
(1) A díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek a Képviselő – testület tagjai, az  
intézmények vezetői, valamint a község állandó lakosai.
(2) A kitüntetésre vonatkozó javaslatot minden második év június 15. és július 15. között kell 
előterjeszteni.



(3) A kitüntetési javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselő – testület elé.
(4) A kitüntetés adományozásáról a Képviselő – testület zárt ülésen, minősített többséggel határoz.

 
4. §.

 
(1) A díszpolgári címben részesítettnek az adományozáskor a polgármester

- oklevelet, és
amennyiben nem posztomusz kerül átadásra a kitüntetés
– 50.000 Ft-ot meg nem haladó tárgyi ajándékot ad át.

(2) A díszpolgári oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
(3) A díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell, hogy milyen tevékenységért, hányas számú képviselő 

– testületi határozat alapján kapja a kitüntetett a kitüntető címet. Az oklevélnek tartalmaznia kell,  
egy az alkalomhoz illő verses vagy prózai idézetet.

 

5. §. 
 

(1) „Porva Község díszpolgára” az adományozástól kezdve viselheti a kitűntető címet, illetve  
ünnepi alkalmakkor a díszpolgári címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e 
rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.

(2) „Porva Község díszpolgára” a Képviselő – testület és a község tiszteletét, és megbecsülését 
élvezi, a község, és a Képviselő – testület legjelentősebb eseményeire, rendezvényeire,  
ünnepeire hivatalos, és lehetőség szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg.

(3) Elhalálozása esetén – családja kívánságára – díszsírhely illeti meg.
 

II.

„Porva Községért” emlékérem
6. §.

 
(1) „Porva Községért emlékérem” adományozható azon személyek, társadalmi szervezetek részére,  

akik a település fejlesztésében, közéleti, kulturális és gazdasági életében kiemelkedően hasznos  
munkát végeztek, illetve annak révén a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek  
el.

 
7. §.

 
(1) A „Porva Községért” emlékérmet a Képviselő – testület adományozza.
(2) Évente három emlékérem adományozható.
(3) A „Porva Községért” emlékérmet az augusztusi falunapon, ünnepség keretében kell átadni.



(4) Az emlékérem adományozására javaslatot tehetnek a Képviselő – testület tagjai és a jegyző.
(5)  Az  emlékérem  adományozásáról  a  Képviselő  –  testület  zárt  ülésen,  minősített  többséggel  
határoz.
 

8. §.
 
(1) A „Porva Községért” kitüntetés emlékplakettből és díszoklevélből áll.
(2) Az emlékplakett bronz, melynek előlapján a község címere, és a Porva Községért felirat  

helyezkedik el.
(3) Az oklevél díszes kivitelben készül, rajta a képviselő-testület határozatának szövege és a község  

pecsétje található.
(4) A díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.
 

III.

Székely József Tanulmányi emlékdíj
9.§.

 
(1) Porva Községi Önkormányzat Képviselő – testülete Székely József Tanulmányi emlékdíjat alapít  

a porvai állandó lakhellyel rendelkező, a Közös Fenntartású Általános Iskolába járó tanulók 
részére. 

(2) Az emlékdíj évente egyszer három általános iskolai tanuló részére adományozható.
(3) A díj azon tanulóknak adható, akik tanulmányaikban kimagasló eredményt értek el.
(4) Egy tanuló általános iskolai tanulmányai során kétszer kaphatja meg ezt a díjat, egyszer alsó 

tagozaton, egyszer felső tagozaton.
 

10. §.
 
(1) A díj adományozásának alapja a tanévzáró értékelésről szóló iskolaigazgatói értesítés.
(2) A díj odaítéléséről a Képviselő – testület minden évben július 31-ig dönt.
(3) A díj minden évben az augusztusi falunapon, ünnepélyes keretek között kerül átadásra.
 

11. §.
 
(1) A Székely József tanulmányi emlékdíj egy díszoklevélből, és nettó 20.000 Ft értékű 

ajándékutalványból áll.
(2) Az adományozást igazoló emléklapot a polgármester és a jegyző írja alá.
 



 IV.
Az elismerések visszavonása

12. §

(1)  A díszpolgári cím és a „Porva Községért” emlékérem visszavonható, ha az elismerésben 
részesített személy arra érdemtelenné válik.

(2) Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen 
eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.

 

V.
Vegyes, és záró rendelkezések

12. §.
 
(1) Az elismerésekben részesített személyekről, szervezetekről a Polgármesteri Hivatal  

nyilvántartást vezet.
(2) Az elismerések, és juttatások költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell  

biztosítani.
13. §.

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a község hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.
 
Porva, 2009. február 12.
 
 
Veinperlné Kovács Andrea                                                                        Somfai Rita 
            Polgármester                                                             Jegyzői feladatok ellátásával megbízott
                                                                                                     Ügyrendi helyettes
 
 
Kihirdetve: 2009. február 23 -án a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
                                                            

Somfai Rita
                                                                                    Jegyzői feladatok ellátásával megbízott  

       Ügyrendi helyettes
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