
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2015. (VII.15.)  

önkormányzati rendelete a 
 

a kitüntetések adományozásáról 

 
(egységes szerkezetben a 10/2017. (VI.30.), a 2/2019. (I. 25.) és a 8/2021. (IX. 1.) 

önkormányzati rendeletekkel) 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 

24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Arló Nagyközség 

Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. 

(X.31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében 

eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

  

1. § 

 

(1) A Képviselő-testület „Arló Nagyközség Díszpolgára” (továbbiakban díszpolgár) 

kitüntető cím adományozásával ismerheti el: 

 

a) azok érdemeit, akik Arló nagyközség szellemi és anyagi gyarapodásáért 

példaértékűen dolgoztak, aminek eredményeként a közélet, a gazdaság, a 

tudományok, a kultúra és a művészetek, a gyógyítás, az oktatás-nevelés területein 

maradandó alkotó munkájukkal elősegítették a község fejlődését, polgárainak 

boldogulását, 

b) azoknak az Arló nagyközségben született vagy itt élő és alkotó, kiemelkedő 

humánumú, közmegbecsülést szerzett polgároknak érdemeit, akik kimagasló 

eredményességű munkásságukkal járultak hozzá a nagyközség fejlődéséhez, 

c) azok érdemeit, akik a nagyközség nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése és egyéb 

külkapcsolatainak gazdagítása terén kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel 

hozzájárultak nagyközségünk hírnevének, tekintélyének növeléséhez, 

d) akik a település érdekében kimagasló értékű anyagi támogatást nyújtottak, nemes 

célokra és hosszú távra alapítványt hoztak létre. 

 

(2) A Képviselő-testület „Arló Nagyközség Tiszteletbeli Polgára” (továbbiakban 

tiszteletbeli polgár) kitüntető címet adományozhat olyan nem Arló lakóhelyű 

személyiségeknek, akik jelentős mértékben hozzájárultak a község jó hírének 

terjesztéséhez, rangjának, vonzerejének emeléséhez, érdekeinek előmozdításához. 

 

(3) 1 A Képviselő-testület „Arló Nagyközségért Emlékplakett” (a továbbiakban: 

emlékplakett) kitüntetéssel ismeri el azok érdemeit, akik több éve társadalmi 

munkában térítés nélkül Arló nagyközség érdekében dolgoznak a kulturális élet, a 

sport, a művelődés, a közélet és közbiztonság területén és munkájuk nagyban 

hozzájárul az önkormányzat, a helyi szervezetek, alapítványok ez irányú 

tevékenységéhez. 

 

                                                 
1 Módosította a 2/2019. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. január 25-től. 



 2 

(4)2A Képviselő-testület „Életmű Díj” kitüntetéssel ismeri el azon helyi intézményekben 

és közfeladatot ellátó területen dolgozó, illetve korábban ott dolgozó 

közalkalmazottakat, köztisztviselőket és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 

személyeket, aki nyugállományba helyezésüket megelőzően a településen legalább 30 

évig dolgoztak, munkájukkal és szakmai tudásukkal az intézmény és a település 

érdekében aktívan tevékenykednek, kiemelkedő életpályát értek el. 

 

(5) A Képviselő-testület „Szakmai Elismerő Oklevél” kitüntetéssel ismeri el azon 

 

a) pedagógusok érdemeit, akik több éve az óvodai, általános iskolai oktatás területén 

tevékenykednek, oktató-nevelő munkájuk nagyban hozzájárul a gyermekek 

fejlődéséhez, a gyermekek komplex fejlődésében vagy bizonyos területen történő 

kiemelkedő eredményeinek elérésében aktív és kiemelkedő munkát végeznek, 

b) köztisztviselők érdemeit, akik munkahelyükön szakmailag kiemelkedő vagy 

aktuálisan valamilyen társadalmilag, gazdaságilag eredményes munkát végeznek, 

c) egészségügyi dolgozók érdemeit, akik több éve az egészségügy területén 

tevékenykednek, egészségügyi munkájuk nagyban hozzájárul a településen élők 

egészségügyi állapotának javításához, a megelőző szűrővizsgálatok 

szervezéséhez, propagálásához,  

d) szociális dolgozók érdemeit, akik több éve szociális területen tevékenykednek, a 

lakosság szociális helyzetének javításában, mentális és egyéb problémáiknak a 

megoldásában hatékonyan vesznek részt, a rászorulók segítésében, ellátásukban 

kiemelt feladatokat végeznek, 

e) egyéb, az a)-d) pontokba nem tartozó közalkalmazottat és munka törvénykönyve 

által foglalkoztatott dolgozókat, akik dicséretre méltó, tartósan eredményes, 

lelkiismeretes, több éves magas színvonalú tevékenységgel, vagy eseti feladatok 

kiemelkedő teljesítésével járó munkát végeznek. 

 

(6) A Képviselő-testület „Iskolánk büszkesége” kitüntetéssel ismeri el azon a 

Széchenyi István Általános Iskolába járó tanulókat, akik az általános iskolai éveik 

alatt kiemelkedő tanulmányi eredményükkel, példamutató magatartásukkal, 

kiemelkedő közösségi munkájukkal, a sportban és tanulmányi versenyeken elért 

eredményeikkel jelentős mértékben hozzájárultak az iskola és a település jó 

hírének terjesztéséhez, rangjának, vonzerejének emeléséhez. 

 

2. § 

 

(1) A rendelet szerinti elismerések posztumusz kitüntetésként nem adományozhatók. 

 

(2) Díszpolgári címmel évente egy magyar vagy egy külföldi állampolgárságú személy 

tüntethető ki. 

 

(3) 3Tiszteletbeli polgár címmel évente egy magyar vagy egy külföldi állampolgárságú 

személy tüntethető ki. 

 

(4) Emlékplakett, „Életmű Díj” és „Szakmai Elismerő Oklevél” évente több személy 

részére is adható. 

 

(5) Az „Iskolánk Büszkesége” kitüntetéssel évente három tanuló tüntethető ki. 

 

3. § 

                                                 
2 Módosította a 10/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. június 30-tól. 
3 Módosította a 8/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2021. szeptember 2-tól 
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(1) Az 1. § (1) – (2) és (4) – (6) bekezdése szerinti kitüntetésekhez díszes kivitelű 

oklevél jár, mely tartalmazza 

 

a) a kitüntetés elnevezését,  

b) a kitüntetett nevét,  

c) a település címerét,  

d) az adományozás évét,  

e) a polgármester és a jegyző aláírását és  

f) Arló Nagyközség Pecsétjének pecsét lenyomatát. 

 

(2)4 Az 1. § (3) bekezdése szerinti kitüntetés  

a) körülbelül 20 cm átmérőjű, kör alakú plakett, mely tartalmazza középen a 

település címerét, fölötte az „Arló Nagyközségért” feliratot, a címer alatt az 

adományozás évét és az adományozott nevét, és 

b) díszes kivitelű oklevél, mely tartalmazza a kitüntetett nevét, a kitüntetéssel 

elismert munkavégzést, a település címerét, a polgármester és a jegyző aláírását és 

Arló Nagyközség Pecsétjének pecsét lenyomatát.  

 

4. § 

 

(1) A kitüntetetteket jutalom illeti meg, mely lehet 

a) pénzjutalom vagy 

b) tárgyjutalom vagy 

c) pénz- és tárgyjutalom. 

 

(2) Külföldi állampolgár pénzjutalomban nem részesíthető. 

(3) Amennyiben a kitüntetés adományozásáról szóló döntés és az átadásra megjelölt 

időpont között a kitüntetett elhalálozik, a részére járó jutalom az örökösöket illeti 

meg. 

 

5. §5 

 

A Díszpolgár kitüntető címhez az oklevél mellé az adományozásról igazolványt és 

100.000,- Ft értékű jutalmat kap a 4. §-ban meghatározott módon. 

A díszpolgár jogosult  

a) a címet viselni és azt a neve mellett feltüntetni, 

b) a település ünnepein a díszemelvényen helyet foglalni, 

c) a településen tartott rendezvényeket ingyen látogatni. 

 

6. § 

 

(1) A Tiszteletbeli Polgár kitüntető cím mellé az adományozásról igazolványt és 

75.000,- Ft értékű jutalmat kap a 4. §-ban meghatározott módon. 

 

(2) A tiszteletbeli polgár jogosult  

a) a címet viselni és azt a neve mellett feltüntetni, 

b) a település ünnepein a díszemelvényen helyet foglalni, 

c) a településen tartott rendezvényeket ingyen látogatni. 

 

 

                                                 
4 Módosította a 8/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2021. szeptember 2-tól 
5 Módosította a 8/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2021. szeptember 2-tól 
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7. § 

 

(1) Az Emlékplakett kitüntetés adományozásával a kitüntetett 50.000,- Ft értékű jutalmat 

kap. 

 

(2) „Életmű Díj” kitüntetés adományozásával a kitüntetett 50.000,- Ft értékű jutalmat 

kap. 

  

(3) „Szakmai Elismerő Oklevél” kitüntetés adományozásával a kitüntetett 30.000,- Ft 

értékű jutalmat kap. 

 

(4) „Iskolánk büszkesége” kitüntetés adományozásával a kitüntetett 10.000,- Ft értékű 

jutalmat kap. 

 

(5) A jutalmat a 4. §. (1) bekezdésében meghatározott módon kell adni. 

 

8. § 

(1) 6A kitüntetendő személyekre a Díszpolgári, Tiszteletbeli Polgári, Életmű Díj 

kitüntetés esetén a tárgyév június 15. napjáig, az Emlékplakett kitüntetés esetén a 

tárgyév január 15. napjáig a Képviselő-testület bizottságai, tisztségviselői és az 

önkormányzat intézményvezetői tehetnek javaslatot. 

 

(1a)7 Az 1. § (5) bekezdésében meghatározott kitüntetés esetén tárgyév június 15. napjáig 

a kitüntetésre javasolt személyre a munkáltató tehet javaslatot. 

 

(2) Az „Iskolánk büszkesége”-vel kitüntetendő személyekre a tárgyév február 15. napjáig 

a tantestület nevelői és az iskola igazgatója tehetnek javaslatot. 

 

(3) 8A javasolt személyek közül a polgármester tesz előterjesztést a kitüntetés 

odaítélésére. 

 

(4) 9 

 

(5) A kitüntetések adományozását a szabályoknak megfelelően zárt ülésen kell eldönteni, 

azonban az adományozást követően az indokolással együtt a helyben szokásos módon 

közzé kell tenni. 

 

(6) A kitüntetéseket minden évben lehetőleg a nemzeti ünnep alkalmából március 15. 

illetve augusztus 20-án rendezett ünnepségen, kiemelkedő helyi ünnep vagy esemény 

alkalmából vagy ünnepi képviselő-testületi ülésen, a kitüntetés rangjához méltó 

keretek között adja át a polgármester az adományozásról szóló okmányt, igazolványt 

és jutalmat. 

 

9. § 

                                                 
6 Módosította a 8/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos: 2021. szeptember 2-

tól 
7 Beiktatta a 8/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2021. szeptember 2-tól 
8 Módosította a 8/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos: 2021. szeptember 2-

tól 
9 Hatályon kívül helyezte a 8/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatálytalan: 2021. szeptember 2-

tól 
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(1) 10Azonos kitüntetést egy személy csak egy alkalommal nyerhet el, kivéve a „Szakmai 

Elismerő Oklevél”, mely 5 évente újra adható. 

 

(2) 11A díszpolgári és a tiszteletbeli polgár címet a polgármester kezdeményezésére a  

képviselő-testület megvonhatja attól, aki arra méltatlanná vált. Érdemtelen különösen 

az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. 

 

(3) 12A kitüntető címek, az emlékplakett, az „Életmű díj”, a „Szakmai Elismerő Oklevél” 

és „Iskolánk Büszkesége” kitüntetés adományozását díszes kivitelű könyvben kell 

nyilvántartani. A könyvbe bevezetett adatokat kézjegyével látja el a polgármester, a 

jegyző. 

 

(4) A kitüntetettek nevét, arcképét – hozzájárulásával - a Polgármesteri Hivatal 

leglátogatottabb helyén is el lehet helyezni emléktáblán. A név mellett fel kell tüntetni 

az adományozás évét. 

 

(5) A kitüntetés visszavonására az adományozó jogosult. A megvonás tényét az 

érintettekkel is közölni kell. 

 

10. § 

Amennyiben egy adott évben a kitüntetés adományozására nem kerül sor augusztus 20. 

napjáig, az erre betervezett jutalom összege az önkormányzat működési kiadásaira 

felhasználható. 

 

11. § 

(1) Ez a rendelet 2015. július 16-án lép hatályba. 

 

(2) Hatályát veszti a kitüntetések adományozásáról szóló 2/2011. (I. 31.) önkormányzati 

rendelet. 

 

12. § 

A 4. § (3) bekezdését a folyamatban lévő kitüntetések esetében is alkalmazni kell. 

 

Vámos Istvánné dr. sk.                                                             Klisóczkiné Papp Andrea sk. 

      polgármester                                                                                       jegyző  

 

 

                                                 
10 Módosította a 8/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2021. szeptember 2-tól 
11 Módosította a 8/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2021. szeptember 2-tól  
12 Módosította a 8/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2021. szeptember 2-tól 


