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Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
8/2015.(VII.21.) önkormányzati rendelet  

 
A helyi kitüntetésekről 

 
 

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, 
Magyarország címerének és zászlajának, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. 
törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi kitüntetésekről a 
következőket rendeli el:  
 

1. § 
2.  

Gelse Község Képviselő-testülete – a település fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, 
értékeinek megőrzésében, átörökítésében és gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató 
tevékenység elismerésére – az alább díjakat, elismerő címeket (továbbiakban kitüntetések) 
alapítja:  
a) Gelse Község Díszpolgára cím,  
b) Gelséért Díj  
c) Gelse  Közművelődéséért Díj,  
d) Gelse Sportjáért Díj.  
e) Gelse Közszolgálatárért Díj  
f) Nyugdíjba vonulási Emléklap  
 

1. A kitüntetések adományozásának általános szabályai 
2. § 

 
(1) Kitüntetések adományozhatók:  
a) életmű, illetve alkotó munkásság elismeréseként, 
b) közös alkotás, együttesen elért eredmény esetén – e jogszabályban foglaltak szerint - 
megosztva is.  
c) A kitüntetések posztumusz is adományozhatók. Posztumusz díjadományozás esetén a díjat 
az elhunyt házastársa, vagy más közeli hozzátartozója veheti át. 
(2) Az adományozásra, vagy a kitüntetések átadására – kivételesen – kiemelkedő szakmai, 
tudományos, művészeti és sporteseményhez kötötten is sor kerülhet.  
(3) Kitüntetésre nem terjeszthető elő az a személy, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van 
folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi határozat vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.  
(4) Az 1. §-ban meghatározott kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek 
a) a Képviselő-testület tagjai,  
b) a község közintézményeinek vezetői, dolgozói,  
c) szakmai kamarák,  
d a jegyző,  
e) bármely társadalmi, gazdasági szervezet, magánszemély. 
 

3. § 
 
(1) A javaslattétel lehetőségéről a település polgárait a javaslattételi határidő előtt legalább 30 
nappal a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.  
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(2) Az elismerő címek adományozására vonatkozó javaslatokat minden év május 31-ig a 
polgármesterhez kell benyújtani  
(3) A javaslatnak tartalmaznia kell  
a) a javaslattevő nevét,  
b) az elismerő cím adományozására javasolt személy nevét, az elismerő cím adományozását 
megalapozó tényeket,  
c) a jelölt életútját, munkásságát  
 

 Díszpolgári cím 
4. § 

 
(1) A Képviselő-testület díszpolgári cím adományozásával ismerheti el 
 a) azok érdemeit, akik Gelse község szellemi, anyagi gyarapodásáért példaértékűen 
dolgoztak, a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a művészetek, a gyógyítás, az 
oktatás-nevelés területein maradandó alkotó munkájukkal elősegítették a település fejlődését, 
polgárainak boldogulását,  
b) azok érdemeit, akik a település nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése és egyéb 
külkapcsolatainak gazdagítása terén kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak 
településünk hírnevének, tekintélyének növeléséhez. 
g) A jutalmazottat adományozást igazoló „  Gelse Díszpolgára” feliratú emlékplakett és a díjat 
igazoló, a kiemelkedő tevékenységet is kifejező oklevél, továbbá a cím adományozásának 
emlékére szolgáló női vagy férfi változatban elkészített arany pecsétgyűrű illeti meg, mely 
kívülről el van látva Gelse község címerét ábrázoló rátéttel,  és vésett formájában tartalmazza 
az adományozás dátumát és a következő feliratot: Gelse Község Díszpolgára. Az aranygyűrű 
14 karátos aranyból készül és a férfi változat súlya 10 gramm, melyhez szükségképpen 
igazodik a valamivel kisebb ugyanolyan fazonú női változat.  
h) Díszpolgári címmel évente egy magyar állampolgárságú személy tüntethető ki.  
h) A község díszpolgárait az önkormányzat és a település lakosságának tisztelete övezi és 
jogosult:  
- a címet viselni,  
-  a Képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal részt venni, 
- Az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meg kell hívni.  
 

  Gelséért  Díj 
5. § 

 
(1) „Gelséért” kitüntető díj adományozható azoknak, akik a község fejlődésének és jó 
hírnevének erősítése érdekében folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal, 
végzett tevékenységükkel, kiemelkedő érdemeket szereztek:  
a) A társadalmi, gazdasági, tudományos életben, a terület- és településfejlesztésben, a 
műemlékvédelemben, a környezetvédelemben az ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi, 
műszaki, kulturális, oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi, sport, igazgatási, ifjúságügyi, 
karitatív és egyéb területeken példamutató, kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki a település, 
illetve a  községben lakók érdekében. 
b) átfogó életmű elismeréseként. 
(2) A kitüntető díj egyéneknek és közösségeknek egyaránt adományozható. 
(3) Évente egy díj adományozható. A jutalmazott adományozást igazoló „Gelséért” feliratú 
emlékplakettet és ezt igazoló, a kiemelkedő tevékenységet is kifejező oklevelet. Az 
emlékplakett vésett formájában tartalmazza az adományozás dátumát és a következő feliratot: 
Gelséért Díj.  
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 Gelse  Közművelődéséért Díj 
6. § 

(1) A díj évente egy személy, vagy munkacsoport részére adományozható  
a) az önkormányzat közművelődési, közgyűjteményi intézményei azon munkatársai 
elismerésére, aki kiemelkedő eredményt ért el a művészi és közízlés fejlesztésében,  
b) a kultúra és közművelődés érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végző polgárok 
elismerésére, 
c) azok elismerésére, akik tevékenységükkel példamutatóan hozzájárultak az értékálló helyi 
közösségi hagyományok és értékek megőrzéséhez, ápolásához, nemzedékek közötti 
átörökítéséhez,  
 

 Gelse Sportjáért Díj 
7. § 

 
(1) A díj évente egy személy, vagy munkacsoport részére adományozható 
 a) a testnevelés és sport népszerűsítésében, a diáksportnak, illetve az ifjúság testedzésének, 
valamint a szabadidősportnak a szervezésében huzamos időn át kifejtett eredményes 
tevékenységéért,  
b) a testnevelési és sportélet fejlesztése érdekében a  község sportéletében nyújtott 
kiemelkedő teljesítményért, illetve hosszú időn át kifejtett eredményes munkásság 
elismeréseként,  
 

 Gelse Közszolgálatáért Díj 
9. § 

 
(1) A díj a polgármester előterjesztése alapján olyan személynek adományozható, aki 
a) legalább 5 éve az Önkormányzat valamelyik intézményében, dolgozik,  
b) tartósan kiemelkedő munkát végez, és 
c) a közösségi munkában aktívan részt vesz. 
(2) A díj évente legfeljebb 3 személynek adható.  
 

 Nyugdíjba Vonulási Emléklap 
12. § 

 
(1) Az Emléklap az önkormányzat intézményeitől adott évben nyugdíjba vonuló dolgozóknak 
adható, ha Gelse Község Önkormányzatának bármelyik intézményénél, szervezeténél 
legalább 40 évet dolgozott és munkáját közmegelégedésre végezte. Az emléklaphoz 40.000 
forint értékű ajándékutalvány jár, vagy azzal egyenértékű tárgyjutalom. 
 (2) Az elismerésre az intézményvezető tesz javaslatot a polgármester úr felé.  
 

 A kitűntetésekkel járó okmány és anyagi elismerés 
14. § 

 
 (1) A polgármester a kitüntetések adományozásával egyidejűleg emléklapot, valamint nettó 
40.000,- Ft összegű pénzjutalmat vagy ennek megfelelő értékű tárgyjutalmat ad át „Gelséért 
Díj” „Gelse Közművelődéséért Díj”, „Gelse Sportjáért Díj”,  „Gelse Közszolgálatáért Díj”  
címmel kitüntetettnek, amely az általános szabályok szerint adóköteles. 
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 Nyilvánosság 

15. § 
 
(1) A kitüntetéseket a Képviselő-testület falunapi rendezvénye napján megtartott  ünnepi 
ülésén adományozza, amelyre meg kell hívni a jelöltet, posztumusz adományozás esetén 
legközelebbi hozzátartozóját vagy más képviselőjét.  
(2) A kitüntetésben részesítettnek a polgármester emléklapot ad át. Az emléklap tartalmazza: 
a.) az adományozó megjelölését,  
b.) a Képviselő-testület határozatának megjelölését,  
c.) az adományozott nevét,  
d.) az adományozó pecsétjét.  
(3) Az adományozásról szóló okiratot a polgármester és a jegyző írja alá.  
 

16. § 
 
(1) A kitüntetésben részesített személy nevét az adományozást követően a helyben szokásos 
módon nyilvánosságra kell hozni. 
(2) A kitűntetések adományozását a Képviselő-testület határozatában részletesen indokolja. A 
határozatot, a kitüntetett életrajzát és fényképét megőrzés végett az irattárba kell elhelyezni.  
(3) Az önkormányzat az elismerésben részesített személyek nevéről és adatairól nyilvántartást 
vezet, mely nyilvántartás tartalmazza a kitüntetési határozatot és a kitüntetett életrajzát. 
 

 17. § 
 
(1) Az elismerésben részesített személy érdemtelenné válik az elismerő cím viselésére, ha 
a) fegyelmi úton elbocsátották,  
b) szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélték.  
(2) Az elismerő cím viselésére érdemtelenné vált személytől az okiratot vissza kell vonni és 
az adományozás tényét, az nyilvántartásból törölni kell.  
 

18.§ 
  
(1) Rendelet 2015. augusztus 1. napján lép hatályba.  
 
 

Szegedi Ferenc                                                         László Piroska 
                        polgármester                                                                  jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2015. július 21. 
                                                                      László Piroska 
                                                                              jegyző 
 
                                


