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„Kéthely községért” kitűntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 6. § a./ pontjában kapott felhatalmazás alapján a célból, 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 felé, az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

/1/ Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azon személyek munkásságának 
     elismerésére, akik kiemelkedő munkájukkal vagy egész életművükkel a község fejlődését, 
     hírnevének növelését szolgálták 
 

„Kéthely községéért” kitűntető címet 
 

    alapít. 
 
/2/ „Kéthely községért” kitűntető cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állam- 
     polgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős eredményt hozó tevékenységével olyan 
     általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, 
     továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. 
 
/3/ A „Kéthely községért” kitűntető cím évente adományozható kiemelkedő évforduló  
     alkalmával. 
 
/4/ „Kéthely községéért” kitűntető címmel külön erre az alkalomra készített emlékplakett jár. 
 
/5/ Az emlékplakett kör alakú, anyaga bronz, átmérője 9 cm, vastagsága 0,8 cm.  
     Mindkét felülete megmunkált. Egyik oldalán a kéthelyi templom utcaképi 
     része látható, körülötte „Kéthely községért” felirat. Másik oldala Kéthely község        
     címerét ábrázolja, valamint az adományozott nevét és az adományozás 
     évszámát tartalmazza.1 
 

2. § 
 

/1/ „Kéthely községért” kitűntető cím jogosultja élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e 
     rendelet szerint őt megilletik. 
 
/2/ A „Kéthely községért” kitűntető cím jogosultja: 
      
     a./ tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein, 
     

                                                 
1 Módosította a 8/2010.(VI.24.) ÖR., hatályos 2010. június 24. napjától. 



     b./ az önkormányzat által rendezett minden ünnepélyre hivatalos és a lehetőségek szerint 
          ezeken megkülönböztetett hely illeti meg, 
 
     c./ elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkormányzat ingyenes díszsír- 
          helyet biztosít számára a községi köztemetőben. 
 
 

3. § 
 

/1/ A kitüntető cím adományozásáról a polgármester előterjesztése alapján a  
            képviselő-testület dönt. 
            A kitüntető cím adományozására 
            - a polgármester, 
            - az alpolgármester, 
            - a képviselőtestület tagjai, 
            - a képviselőtestület bizottságai, 
            - civil szervezetek, 
            - önkormányzati intézmények vezetői 
            tehetnek javaslatot. 2 
 
 
/2/ A kitűntető cím adományozására irányuló javaslatot minden év május 31-ig kell a polgár- 
     mesternek átadni. 
 
/3/ A kitüntető címet nemzeti ünnephez kapcsolódóan a polgármester – ünnepélyes   
     keretek között – adja át.3 
 
/4/ Kitüntető cím posztumusz is adományozható, ebben az esetben az elismerés átvételére a 
     legközelebbi hozzátartozó jogosult. 
 

4. § 
 

/1/ A kitűntető címet vissza kell vonni attól a személytől, akit a bíróság a közügyek gyakor- 
     lásától jogerősen eltiltott. 
 
/2/ A kitűntető címet vissza lehet vonni attól, aki a cím viselésére érdemtelenné vált. 
 
/3/ A visszavonásról a képviselő-testület dönt és gondoskodik a kitűntető cím bevonásáról. 
 

5. § 
 

(1) Az elismerésben részesített személyekről a körjegyzőség nyilvántartást vezet és   
      gondoskodik a 2. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések érvényesüléséről. 
 
(2) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a községi önkormányzat  
      költségvetésében kell biztosítani.4 

                                                 
2 Módosította a 8/2010.8VI.24.) ÖR., hatályos 2010. június 24. napjától. 
3 Módosította a 8/2010.8VI.24.) ÖR., hatályos 2010. június 24. napjától. 
4 Módosította a 8/2010.8VI.24.) ÖR., hatályos 2010. június 24. napjától. 
 



 
6. § 

 
/1/ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
/2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
K é t h e l y, 1995. szeptember 28. 
 
 
Nagy Gáborné                                                                    Németh Lajos 
jegyző                                                                                 polgármester 
  

 
A rendelet 2010. június 24-én kihirdetése és egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 
 
Kéthely, 2010. június 24. 
 
 
Nagy Gáborné 
körjegyző 
 
 

                                                                                                                                                         
 


