
Monostorpályi Község Önkormányzata 
 

9/2009. (IX.16.) KT. rendelete 
 

Kitüntetések és díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről 
 

 
Élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) és 16. § (1) bekezdése 
által adott felhatalmazással, figyelemmel a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. 
évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakra, Monostorpályi Község 
Önkormányzatának Képviselőtestülete a községért tevékenykedő állampolgárok, közösségek 
munkájának elismerésére kitüntetéseket alapít, amelyek megnevezésére és adományozásuk 
rendjének meghatározására a következő rendeletet alkotja. 
 
 

I. fejezet 
 

1.§ 
Elismerő Oklevél 

 
(1) Elismerő Oklevél kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek vagy 
közösségeknek, akik a község életének fejlesztése terén hosszabb időn át kiemelkedő munkát 
végeztek, és ezzel jelentősen hozzájárultak a község szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek 
gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez. 
(2) A kitüntetéssel járó oklevél A/4-es méretű, zöld színű velúrkötésű. 
(3) Az Elismerő Oklevél belső oldalán Monostorpályi Község színes címere, a kitüntetett 
neve és a kitüntetés éve szerepel. 
(3) Az Elismerő Oklevél posztumusz is adományozható. 
 

2.§ 
 
A kitüntetés átadási ideje általában a „Falu karácsonya” karácsonyi ünnepség, de a 
Képviselőtestület a kitüntetés átadására ettől eltérő időpontot is megállapíthat.  
 
 

II. fejezet 
 

3.§ 
Monostorpályiért kitüntetés 

 
(1) „Monostorpályiért” kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek,  akik 
huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végeztek, kimagasló eredményt értek el a község 
politikai, gazdasági, kulturális, egészségügyi, és sportéletében és az átlagon felüli 
teljesítményük  hozzájárul a község fejlődéséhez, tekintélyének, elismertségének a 
növeléséhez. 
(2) A kitüntetéssel járó emlékérem 40 mm átmérőjű, kör alakú, kétoldalas, ezüstszínű érme. 
Első oldalán a község bevésett címere, és a „Monostorpályiért” szó van bevésve, a hátoldalon 
a kitüntetett neve, és az adományozás éve.  Az emlékérmet díszdobozban kell elhelyezni.  
 
(3) A Monostorpályiért kitüntetés posztumusz is adományozható. 



 
 

4.§ 
 
(1) A kitüntetés átadási ideje általában a  „Falu karácsonya” karácsonyi ünnepség,  de a 
Képviselőtestület a kitüntetés átadására ettől eltérő időpontot is megállapíthat.  
(2) A kitüntetéssel az emlékérem mellett emléklap is jár. A kitüntetéssel járó emléklap  A/4-es 
méretű kék színű velúrkötésű. 
(3) Az emléklap belső oldalán Monostorpályi Község színes címere, a kitüntetett neve és a 
kitüntetés éve szerepel. 
 
 

5.§ 
 

Az adományozás rendje 
 

(1) Az Elismerő Oklevél és a Monostorpályiért kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek 
a képviselő-testület tagjai, bizottságai, a jegyző, valamint az önkormányzati intézmények 
vezetői és Monostorpályi Községben bejegyzett civil szervezek vezetői. 
(2) A kitüntetésre vonatkozó javaslatot minden év október 31. napjáig a polgármester részére 
kell előterjeszteni.  
(3) A kitüntetési javaslatot a polgármester terjeszti a Képviselőtestület elé. 
(4) A kitüntetések adományozására a Képviselőtestület jogosult.  

 
 

III. Fejezet 
 

6.§ 
Díszpolgári cím és annak adományozása 

 
(1) A község önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában 
kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint 
személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az 
utókor elé, Díszpolgári címet alapít azok részére akik: 
 
a) a község fejlesztéséért kiemelkedően munkálkodtak, politikai, társadalmi, gazdasági, 
tudományos, művészeti, sport és egyéb téren maradandó alkotásaikkal elősegítették a község 
fejlődését, a község lakosságának kulturális és gazdasági előrehaladását, 
b) kimagasló munkásságukkal közvetlenül hozzájárultak Monostorpályi Község 
tekintélyének, elismertségének emeléséhez, 
c) Monostorpályi Község vezetésében hosszú időn át végzett áldozatkész és eredményes 
munkát fejtettek ki,  
d) Monostorpályi Község múltjának feltárásáért és terjesztéséért kiemelkedően munkálkodtak. 
 
(2) A fentiek alapján a község „Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy 
külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész 
életművével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan 
általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, 
továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. 



(3) A kitüntetéssel járó emlékérem 70 mm átmérőjű, kör alakú, kétoldalas, aranyszínű érme. 
Első oldalán a község bevésett címere, és „Monostorpályi Község Díszpolgára” szöveg van 
bevésve, a hátoldalon a kitüntetett neve, és az adományozás éve. Az emlékérmet 
díszdobozban kell elhelyezni.  
 
(4) A díszpolgári cím posztumusz is adományozható. 

 
7.§ 

A díszpolgári díszoklevél tartalma 
 

(1) A díszoklevél tartalmazza:  
– az adományozó megjelölését,  
– az adományozott nevét,  
– az adományozás keltét,  
– a polgármester és a jegyző aláírását,  
– az önkormányzat bélyegzőjét 

 
(2) A kitüntetéssel az emlékérem mellé járó díszoklevél A/4-es méretű bordó színű 
velúrkötésű. A díszoklevél belső oldalán Monostorpályi Község színes címere szerepel. 

 
8.§ 

Az díszpolgári cím  adományozásának rendje 
 

(1) A díszpolgári cím adományozását jogosultak kezdeményezni: 
– a polgármester 
– a települési képviselő 
– a képviselőtestület bizottsága 
– a Monostorpályi Községben bejegyzett civil szervezetek vezetői 
A kezdeményezést legkésőbb minden év október 31. napjáig a község polgármesteréhez kell 
benyújtani. 
(2) A kitüntetés átadási ideje általában  a „Falu karácsonya” karácsonyi ünnepség  de a 
Képviselőtestület a kitüntetés átadására ettől eltérő időpontot is megállapíthat.  
(3) Az elismerés odaítélése a Képviselőtestület hatáskörébe tartozik.  
(4) A díszpolgári cím adományozásáról szóló oklevelet a polgármester adja át.  
 

9.§ 
 
(1) A község Díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint 
élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik.  
(2) A község Díszpolgára:  
a) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a lehetőségek szerint 
ezeken megkülönböztetett hely illeti meg,  
b) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési és művészeti intézményét, valamint 
ilyen jellegű rendezvényeit,  
c) elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az Önkormányzat ingyenes díszsírhelyet 
biztosít számára.  

 
 
 
 



10.§ 
 

Az elismerések  visszavonása 
 

(1) A Monostorpályiért kitüntetés és a Díszpolgári cím 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.  

 
Záró rendelkezések  

 
11.§ 

 
Az elismerésben részesített személyekről a Monostorpályii Polgármesteri Hivatal 
nyilvántartást vezet, és gondoskodik a 7. § (1), (2) bekezdésében foglalt rendelkezések 
érvényesüléséről.  
 

12.§ 
 

(1) Ezen rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba. 
(2) Kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző 
gondoskodik. 
 
Monostorpályi, 2009. szeptember 15 
 
 VÁGÓ ANDRÁS SK. DR. BERÉNYI ATTILA SK. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
A Monostorpályi Község Önkormányzatának 9/2009. (IX.16.) rendelete 2009. szeptember 16-
án kihirdetésre került. 
  
Monostorpályi, 2009. szeptember 16. 
 
 DR. BERÉNYI ATTILA SK. 
 jegyző 
 


