
Torony község Önkormányzata 5/2000./VI.1./ számú rendelete 

Díszpolgári Cím és Toronyért Emlékplakett adományozásáról 
 

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. l.§. 6/a. pontja alapján 

Torony Községért önkéntesen vagy megbízásból adódóan kiemelkedő tevékenységet végző 

személyek önkormányzati kitüntetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Rendelet hatálya  

l.§. 

 

/l/ A rendelet hatálya Torony Községért kiemelkedő, áldozatkész, a közösségért kifejtett 

tevékenységet végző személyekre terjed ki. 

 

Adományozható kitüntetés 

2. §. 

 

/1/ A képviselőtestület a községért a közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény 

vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerésére az alábbi 

kitüntetéseket alapítja: 

/2/ a. Díszpolgári Cím 

     b. Toronyért Emlékplakett 

Díszpolgári Cím 

3.§. 

 

/l/ Díszpolgári Cím évente egyszer adományozható 

/2/ A Díszpolgári Cím külön erre a célra készített Díszoklevéllel, Emlékéremmel és 50.000 Ft 

összegű jutalmazással jár. 

4.§. 

/1/ A község díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti az adományozott címet, illetve 

élvezi  

     azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet szerint a díszpolgárokat megilleti. 

/2/ A község díszpolgára 

a. az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a lehetőségek szerint 

ezeken  

       megkülönböztetett hely illeti meg. 

b. tanácskozási joggal részt vehet a képviselőtestület ülésein. 

 

Toronyért Emlékplakett 

5.§. 

 

/1/ A Toronyért Emlékérem évente legfeljebb 2 alkalommal adományozható 

/2/ 
1
 A Toronyért Emlékérem mellé díszoklevél pénz vagy tárgyjutalom jár, melynek értéke  

     25.000 Ft 

 

Az elismerések adományozásának rendje  

6.§. 

 

/1/ A Díszpolgári Címet és Toronyért Emlékplakettet az önkormányzat által rendezett 

                         
1 Módosította a 7/2002. (VII.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2002. július 3-tól. 



ünnepségen kell átadni minden évben a falunaponx 

/2/ A kitüntetésekre javaslatot tehet írásban, indoklással 

- polgármester 

- képviselőtestület bizottságai 

- települési képviselők 

- körjegyző 

- civil és társadalmi szervek vezetői 

- nevelési, oktatási intézmények vezetői 

/3/ A kitüntetési javaslatokat a polgármesternek címezve minden év június 30-ig kell 

megküldeni 

/4/ A kitüntetések odaítéléséről az önkormányzat képviselőtestülete dönt minősített 

szótöbbséggel, titkos szavazással. 

/5/ A kitüntetéseket a polgármester vagy személyes megbízottja adja át. 

/6/ A kitüntetésekkel járó Emlékplakett és Emlékérem leírását az l. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Kitüntetések visszavonása 

7.§. 

 

/l/ A kitüntetések visszavonhatok, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné  

     válik 

/2/ Méltatlanná válik az elismerésre az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott vagy  

     akit fegyelmi büntetésként munkahelyéről elbocsátottak. Az elismerésre méltatlanná vált  

     személytől a kitüntetéseket a képviselőtestület visszavonja. 

 

Záró rendelkezések 

8.§. 

 

/l/ A kitüntetettekről a jegyző nyilvántartást vezet 

/2/ A kitüntetettek névsorát az önkormányzat hirdetőtábláján nyilvánosságra kell hozni. 

/3/ A kitüntetések költségeinek fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell  

     biztosítani. 

/4/ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba 

 

Torony, 2000. június 1.  

 

 

                             Joó Imre                                                        Paksa Mária 

                           polgármester                                                     körjegyző        

 

 

A rendelet 2000. június 2-án kihirdetésre került. 

 

 

                                                                                    Paksa Mária 

                                                                                      körjegyző 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. számú melléklet 

/l/ A díszpolgári cím mellé Emlékérem jár. 

/2/ Az Emlékérem leírása: 

- anyaga bronz, domború, egyedi öntésű 

/3/ Emlékplakett leírása: 

- anyaga bronz, egy síkú, belevésett mintázatú 

A/ Az Emlékérem és az Emlékplakett fénymásolata a következő: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


