
Rábacsanak Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

1/2009. (II.6.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati kitüntetések és díjak 

alapításáról és adományozásáról.  
 
 
Rábacsanak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 1. § 
(6) bekezdésének a) pontjában foglaltak, valamint ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában 
kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben 
részesíthesse, hogy méltó módon megörökítse, megkülönböztetetten elismerje azon 
személyeknek, közösségeknek, szervezeteknek a tevékenységét, akik hozzájárultak a település 
fejlődéséhez, valamint személyüket és cselekedeteiket példaként állíthassa a jelen és az utókor 
elé az alábbi kitüntetéseket és díjakat alapítja: 
 

„Rábacsanak Község Díszpolgára” 
kitüntet ő cím 

 
1. § (1) „Rábacsanak Község „Díszpolgára” kitüntető cím a település önkormányzatának 
legnagyobb elismeréseként adományozható. 
A kitüntető cím annak a személynek adományozható, aki: 
a) valamely kiemelkedő, jelentős munkájával, vagy egész életművével a községen belül, 
olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, 
továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. 
b) a település gazdasági-, idegenforgalmi-, tudományos-, vagy művészeti életében 
maradandót alkotott, tevékenységével hozzájárult a község jó hírnevéhez, megalapozta a 
település nemzetközi kapcsolatainak kialakítását, annak erősítéséért tartós és eredményes 
munkát folytatott. 
c) aki kiemelkedő munkájával szolgálta a település, a helyi közösség érdekeit és javát. 
(2) Díszpolgári cím a képviselő-testület döntése alapján alkalmanként, a testület által 
meghatározott személy részére adható. 
Díszpolgári kitüntető cím egy személy életében, tevékenysége során csak egyszer 
adományozható. 
 
2. § (1) „Rábacsanak  Község Díszpolgára” kitüntető címet - az elismert, kimagasló érdem 
megjelölésével - Rábacsanak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete minősített 
többségi döntéssel adományozza. 
(2) A díszpolgár cím adományozásával díszes kivitelű oklevelet kell kiállítani. 
(3) Az oklevél tartalmazza: 

-  az adományozás megjelölését, 
- a képviselő-testületi határozat megjelölését, indokát, 
-  a kitüntetett nevét, 
-  az adományozó pecsétjét, 
- az adományozó aláírását. 

A díszpolgári oklevelet a polgármester és a jegyző írja alá. 
(4) A kitüntető címhez díszdobozban bronzból készült plakett jár. 
  
(5) Külföldi állampolgárnak a cím adományozásakor, saját nyelvén, ha ez nem lehetséges, 
német, vagy angol nyelvű, a díszpolgár oklevél hiteles fordításáról készült szöveget is 
mellékelni kell.  
 



 2 

3. § A díszpolgári cím adományozására, személyre szóló javaslatot tehet a polgármester felé: 
- a Képviselő-testület bizottsága, 
- önkormányzati képviselő, 
- a településen működő-hivatalosan bejegyzett- egyesület, civil szerveződés,  
- legalább 50 rábacsanaki lakos 
 
4. § Rábacsanak Község Díszpolgárát: 
a)  megilleti „Rábacsanak Község Díszpolgára” kitüntető cím viselésének joga,  
b) a Képviselő-testület és bizottságai ülésén tanácskozási joggal részt vehet, 
c) a Képviselő-testület által rendezett jelentősebb ünnepségekre meg kell hívni, 
d) külön döntés alapján az Önkormányzatot képviselő delegáció tagjául ki lehet jelölni, 
e) díjtalanul látogathatja az Önkormányzat által alapított közművelődési intézményeket és 
annak rendezvényeit.  
 
5. § Díszpolgári cím évente egy adható.  
 

„Rábacsanak Községért Emlékérem”  
kitüntet ő cím 

 
6. § „Rábacsanak Községért Emlékérem ” kitüntető cím adományozható azoknak:  
 
a) a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik magas színvonalú munkájukkal 
hozzájárultak Rábacsanak  község hazai és nemzetközi hírnevének növeléséhez, fejlődéséhez. 
b) azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági 
szervezeteknek, akik, vagy amelyek a község fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális 
és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén 
a község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. 
 
7. § (1) „Rábacsanak Községért Emlékérem” bronzból készül, községi címer lenyomattal 
„Rábacsanak Községért” felirattal. 
(2) A „Rábacsanak  Községért” kitüntető címet Rábacsanak Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete minősített többségi döntéssel adományozza. 
(3) A Képviselő-testület a kitüntető címet évente maximum egy személynek, vagy egy 
közösségnek adományozhat.  
(4) A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet: 

- a képviselő-testület bizottsága, 
- önkormányzati képviselő, 
- egyesület, civil szervezet, 
- legalább 30 rábacsanaki lakos 

(5) Az emlékéremmel pénzjutalom is adható. 
 

„Rábacsanak Községért Emléklap” 
kitüntet ő cím 

 
8. § (1) „Rábacsanak Községért Emléklap” adományozható azoknak a személyeknek, 
szervezeteknek, akik a község társadalmi-, gazdasági-, kulturális felemelkedése érdekében 
eredményesen, sikeresen tevékenykednek. 
(2) „Rábacsanak Községért Emléklap” a következőket tartalmazza: 

- a kitüntetett megnevezését, 
- adományozás megnevezését, 
- a képviselő-testületi határozat számát, indokát, 
- adományozó pecsétjét, aláírását,  
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Az emléklapot a polgármester és a jegyző írja alá. 
(3) A „Rábacsanak  Községért Emléklapot ”  Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-
testülete minősített többségi döntéssel adományozza. 
(4) A kitüntető cím adományozására javaslatot tehet: 

-  a képviselő-testület bizottsága. 
- önkormányzati képviselő, 
- egyesület, civil szervezet, 
- legalább 30 rábacsanaki lakos 

(5) Az emléklappal pénzjutalom is adható. 
 

Vegyes rendelkezések 
 

9. § A javaslatokat minden év március 31-ig kell eljuttatni a polgármesterhez, melyet 
legkésőbb minden év május 31-ig terjeszt a képviselő-testület elé. 
 
10. § A kitüntetést a polgármester évente egyszer, ünnepi alkalommal, nagy nyilvánosság 
előtt adja át a jogosultnak, a képviselő-testület döntése szerint. 
 
11. § Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is 
adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó 
jogosult. 

 
12. § A kitüntetések, díjak adományozásával kapcsolatos költségeket az önkormányzat 
költségvetésében kell biztosítani. 
 
13. § A díjak, kitüntető címek adományozását a helyben szokásos módon közzé kell tenni.  
 
14. § Az elismerésben részesített személyekről és szervezetekről a polgármesteri hivatal 
nyilvántartást vezet. 
 

A kitüntet ő díjak visszavonása 
 

15. § (1) A kitüntető díjat a kitüntető kezdeményezésére jogosultak javaslatára, 
méltánytalanság címén vissza lehet vonni, ha a kitüntetett érdemtelenné válik erre. 
Érdemtelen a kitüntető díjra az, akit a bíróság a közügyek vagy foglalkozása gyakorlásától 
jogerősen eltiltott. 
(2) A visszavonásra a díjak adományozására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
(3) Visszavonás esetén a kitüntetett személy nevét és adatait törölni kell a nyilvántartásból és 
erről az érdekeltet értesíteni kell. 
 

Záró rendelkezések  
 
16. § Ezen önkormányzati rendelet 2009. február 15-én lép hatályba. 
 
                       Telekesi József sk.                                     Funtek János sk. 

  polgármester                                                   jegyző 
 
Záradék:  
 

A rendelet kihirdetése 2009. február 6-án megtörtént.  
 
                                                                                                       Funtek János sk. 
                                                                                                             jegyző 


