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KIVONAT                                                                                                    

 

Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 9.-én megtartott nyílt 

ülésének jegyzőkönyvéből: 

 9./2015 (VI.9.) Önk. 

RENDELET 

Helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 

 

Bükkábrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) i) 

pontja és (2) bekezdése, valamint „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 42. § 1,és 3 pontjai  alapján biztosított jogkörében eljárva, valamint 

„Magyarország címerének és zászlajának, valamint állami kitüntetéseiről” szóló 2011. évi 

CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

 

1.§ 

Bükkábrány Község Önkormányzata a település közéletében, közigazgatásában, gazdasági, 

műszaki, tudományos, művészeti, közoktatási és közművelődési életében, testnevelési és sport 

mozgalmában, valamint egészségügyi és szociális ellátásában szerzett kimagasló érdemek 

elismerésére az alábbi kitüntető címeket és kitüntetéseket alapítja: 

 a.) „Bükkábrány Község Díszpolgára” kitüntető cím  

b.) „Bükkábrányért Érdemérem” kitüntetés  

c.) „Bükkábrány Közszolgálatáért” elismerő oklevél  

d.) „Év diákja” kitüntető cím  

e.) „Év ifjú sportolója” kitüntető cím 

2.§ 

 

(1) A „ Bükkábrány Község Díszpolgára” kitüntető cím azon személyek részére adható, akik 

a település érdekében kimagasló értékű tevékenységet fejtettek ki, valamint személyüket és 

cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és utókor elé. 

(2) A “Bükkábrányért Érdemérem” kitüntetés adományozható azoknak a személyeknek, 

személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek az 

1. §-ban megfogalmazott területek bármelyikén kiemelkedően hasznos munkát végeztek és 

ennek révén a település értékeit növelték, fejlődését előmozdították, jó hírnevét 

öregbítették, tekintélyét emelték.  
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(3) „Bükkábrány Közszolgálatáért” elismerő oklevelet azon Bükkábrány településen 

dolgozó közszolgálati tisztviselőnek, közalkalmazottnak adományozható, akinek munkáját 

a közéleti, közigazgatási és oktatás-nevelési feladatok megoldása során kiemelkedő 

kezdeményezőkészsége, legjobb megoldásra való törekvés jellemezte és magas szintű 

szakmai ismeretről tett tanúbizonyságot. 

(4) Az „Év diákja” kitüntető cím annak a Bükkábrányi  állandó lakcímmel rendelkező 

Bükkábrányi alapfokú oktatási intézményben tanuló diáknak adományozható, aki általános 

iskolai felső tagozatos tanulmányait megkezdte, továbbá olyan Bükkábrányi  állandó 

lakcímmel rendelkező középiskolai intézményben tanuló diáknak  adományozható, akik e 

rendelet 2. számú melléklete alapján számított  

a. tanulmányi eredménye,  

b. tanulmányi versenyen elért eredménye,  

c. kulturális-művészeti területen elért eredménye,  

d. sportversenyen elért eredménye  

e. közösségért végzett tevékenysége szerint adott tanévben a legjobb összesített 

eredményt érte el. 

 

(5) Az ”Év ifjú sportolója ” kitüntető cím annak a bükkábrányi alapfokú oktatási 

intézményben tanuló, vagy sportegyesületben tagként tevékenykedő fiatalnak 

adományozható, aki általános iskolai felső tagozatos tanulmányait megkezdte, de 25. életévét 

még nem töltötte be és e rendelet 2. számú melléklete alapján számított sportversenyen elért  

a) egyéni, vagy  

b) csapat eredménye szerint adott tanévben a legjobb helyezést érte el. 

3.§ 

 

(1) A kitüntetéseket Bükkábrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

adományozza.  

(2) A 1. § a)-c) szerinti kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek  

a) a képviselő-testület tagjai,  

b) a képviselő-testület bizottságai  

c) a jegyző   

d) az önkormányzati és állami fenntartású intézmények vezetői,  

e) társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok,  
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(3) Az 1.§ d)-e) szerinti kitüntetések adományozására e rendelet 2. és 3. számú mellékletében 

foglalt számítás eredményét figyelembe véve tehetnek javaslatot  

a) az önkormányzati és állami fenntartású intézmények vezetői,  

b) a társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok.  

 

(4) A (2) bekezdés szerinti javaslatokat a javasolt személy vagy szervezet, csoport elismerésre 

okot adó tevékenységével indokolva kell megküldeni Bükkábrány Község Polgármesterének: 

a.) az 1. § a), c) pontjai estében a tárgyév február 28-ig,  

b.) az 1. § d)- e) pontjai esetében a tárgyév június 30-ig,  

(5) A kitüntetések odaítélését és átadását megelőző eljárást az Önkormányzat Képviselő- 

testülete részére:az 1. § a.), b.), c.) pontjai esetében az Ügyrendi Bizottság végzi. 

A bizottság a beérkezett javaslatok alapján rangsort készít melyet beterjeszt a képviselő-

testület elé. Az előkészítő bizottság a javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki.  

(6)  „Bükkábrány Község Díszpolgára” kitüntető címből évente egy, „Bükkábrányért 

Érdemérem” kitüntetésből évente kettő, ”Bükkábrány Közszolgálatáért” kitüntető díjból 

évente egy  adományozható, de a képviselő- testület ettől eltérhet. Az „Év diákja”, az „Év 

legjobb tanulója”, „Év ifjú sportolója” kitüntetésekből évente egy adományozható, azzal, 

hogy az ”Év ifjú sportolója” cím csapat és egyéni kategóriában is adható.  

(7) Az 1. §. a) - c.) pontjában foglalt kitüntetések egy személy számára egy alkalommal 

adományozható azzal, hogy a kitüntetett adott évben csak egy címet kaphat. 

4. § 

 

A kitüntetéseket Bükkábrány Község Polgármestere a kitüntetetteknek:  

a.) az 1. § a)-e) pontokban megjelöltek részére az augusztus 20-ai települési 

ünnepség keretében  

5. § 

 

(1)”Bükkábrány Község Díszpolgára” kitüntető címmel  

a.) díszoklevél  

b.) a 1. sz. mellékletben leírt emléktárgy  

c.) a község díszpolgára jogosult a címet viselni, azt neve mellett feltüntetni  

d.) a község díszpolgára részére meg kell küldeni a képviselő-testület üléseinek 

meghívóját,  
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f.) a község díszpolgára – a képviselő-testület meghívása alapján – a testületet 

képviselő delegációkban is részt vehet  

g.) az elhunyt díszpolgárt Bükkábrány község saját halottjának tekinti. 

(2)”Bükkábrányért Érdemérem” kitüntetés címmel díszoklevél és a 1. sz. mellékletben leírt 

emlékplakett kerül átadásra.  

(3) ”Bükkábrány Közszolgálatáért” kitüntető díjjal díszoklevél és a mindenkori minimálbér 

nettó összegének megfelelő pénzjutalom kerül átadásra.  

(4) Az „Év diákja” kitüntető címmel díszoklevél és e rendelet 1. számú függelékében 

meghatározott értékű ajándék utalvány kerül átadásra 

6. § 

 

A Képviselő-testület a rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény esetén jelen rendelet 1-5.§- 

ban foglaltaktól eltérően is dönthet a címadományozás rendjéről.  

7.§ 

 

Ha a kitüntetett az elismerésre méltatlanná válik, az elismerést az adományozó visszavonja. A 

méltatlanná válás tényét a képviselő-testület határozatban állapítja meg. Érdemtelen a 

kitüntetés használatára különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen 

eltiltott. A kitüntetés és visszavonás tényét az Ábrányi Krónikában kell közzétenni.  

8. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti 

9/1997. (VIII.21.) KT. (a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről) és a 

4/2011. (II.29.) ÖK. (Bükkábrányért Érdemérem kitüntető cím alapításáról és 

adományozásának rendjéről) számú rendelet.  

 

Bükkábrány, 2015. június 11. 

                       Szalai Szabolcs sk.                                            Kiss Zoltán sk. 

                            polgármester                                                      jegyző 

Kiadmány hiteles: 

Balassa Sándorné 

Főelőadó 
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1.számú MELLÉKLET  

 

„Bükkábrány Község Díszpolgára” részére 

adományozható emléktárgy 

Arany pecsétgyűrű, melynek fej mérete 17*15 mm és súlya 10,5 gramm. A gyűrű lapis lazulit 
kővel van kirakva, amelybe Bükkábrány címerének vésete látható. 

 

„Bükkábrányért Érdemérem” emlékplakett 

A kitüntetés bullapecsét mintára ezüstből készült öntött érem, melynek egyik oldalán 
Bükkábrány község címere és a „Bükkábrányért Érdemérem” felirat van vésve 40 mm 
átmérőjű és 4 mm vastag körgyűrűbe foglalva. A plakett másik oldalára nyomtatott betűvel az 
érdemérem jogosultjának neve szerepel.  

 

„Bükkábrány Közszolgálatáért” 

részére adományozható díszoklevél 

Díszes oklevél, valamint a mindenkori minimálbér nettó összegének megfelelő pénzjutalom 
kerül átadásra. 
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2.számú MELLÉKLET 

 

Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete ../2015.(…) Önkormányzati rendeletéjez 

Számítási tábla az 1.§ d)-f) szerint adományozható kitüntetésekhez 

Sorszám A verseny szintje versenyen elért helyezés adható pontszám 

  A B C 

1 Iskolai     

2   részvétel 5 

3   1. 15 

4   2. 13 

5   3. 11 

6 Városi/civil szervezet által hirdetett     

7   részvétel 10 

8   1. 25 

9   2. 23 

10   3. 21 

11 
Megyei, területi, nem felmenő rendszerű 
országos     

12   részvétel 20 

13   1.,2.,3. 40 

14   4.,5.,6. 30 

15 Országos     

16   részvétel 50 

17   1.,2.,3. 120 

18   4.,5.,6. 100 

19   7.,8.,9.,10 80 

20 Nemzetközi felmenő rendszerű     

21   részvétel 100 

22   1.,2.,3., 200 

23   4.,5.,6.,7.,8.,9.,10 150 
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3.számú MELLÉKLET 

Bükkábrány Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2015.(….) Önkormányzati rendeletéhez 

Sorszám Közösségi munka megnevezése   

  A B 

1 
Iskolai vagy közösségi/városi rendezvények szervezésében, 
lebonyolításában való rendszeres részvétel 15 pont 

2 Iskolai DÖK tevékenység 0-30 pont* 

3 Osztályban végzett rendszeres közösségi munka 0-20 pont* 

4 Tömegsport/túra részvétel 10 pont 

5 Helyi civil szervezetben való aktív részvétel 20 pont 

6 
Helyi öntevékeny csoportban tagság (pl. tánc, v. egyéb zenei csoport, 
együttes) 15 pont 

7 
*megjegyzés: DÖK segítő tanár, vagy az osztályfőnök által megajánlott 
pontszám   

 

 

1. számú függelék  

Bükkábrány Község Képviselő-testülete …/2015. (…..) 

Önkormányzati rendeletéhez 

1. Az „Év diákja” elismerő cím díjazottja 15.000.- Ft értékű ajándék utalvány-jutalomban 
részesül.  

2. Az „Év ifjú sportolója” elismerő cím egyéni díjazottja 15.000.- Ft értékű sport célú 
vásárlási utalvány-jutalomban részesül.  

3. Az „Év ifjú sportolója” elismerő cím „csapat”- kategória díjazottjai 15.000.- Ft értékű sport 
célú vásárlási utalvány-jutalomban részesülnek.  

 




