
Felsődobsza Község Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
14/2015.(XI.11.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat által adományozható kitüntet ő címek, díjak alapításáról és  
adományozásának rendjér ől 

 
 
Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitünteéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el. 
 

„Fels ődobsza Község Díszpolgára”  

1. § 

(1) Felsődobsza Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Felsődobsza Község Díszpolgára” 
helyi kitüntető címet alapít. 

(2) A díszpolgári cím adományozásával elismerve  

a. azok érdemeit, akik Felsődobsza község szellemi, anyagi gyarapodásáért, 
példaértékűen dolgoztak, a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a 
művészetek, a gyógyítás, az oktatás-nevelés területein marandó alkotó munkájukkal 
elősegítették a község fejlődését; 

b. azoknak a Felsődobsza községben született, vagy itt élő és alkotó, kiemelkedő 
humánumú, közmegbecsülést szerzett polgároknak, akik kimagasló eredményességű 
munkásságukkal járultak hozzá a község fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez. 

 

2. § 

(1) A Képviselő-testület évente egy díszpolgári kitüntető címet adományozhat. 

(2) A díszpolgári cím az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz jelleggel 
is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó 
jogosult. 

 

3. § 

(1) A kitüntető címmel oklevél, emlékplakett, valamint legfeljebb 50.000,- Ft értékű tárgyjutalom 
jár. 

(2) Az emlékplakett egyik oldala a község címerét ábrázolja, a másik oldalára pedig a kitüntetett 
személy nevét, és az adományozás évét kell rávésetni. 

(3) A díszpolgári oklevél a község címerén kívül tartalmazza a kitüntetett személy nevét, az 
adományozás indokát és keltét, valamint a polgármester aláírását és pecsétjének lenyomatát. 

(4) A kitüntetett nevét és az adományozás évét  díszes kivitelű emlékkönyvben kell megörökíteni. 

(5) A díszpolgári cím adományozásáról a község lakosságát tájékoztatni kell, a község honlapján: 
www.felsodobsza.hu, és az Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatal Felsődobszai 
Kirendeltségének faliújságán történő közzététellel. 



(6) A kitüntetett személy 

a. meghívandó a község ünnepségeire, kiemelkedő rendezvényeire, 

b. jogosult a címet egyéb kitüntetései között feltüntetni, 

c. jogosult az önkormányzatot képviselő delegációkban meghívás alapján részt venni. 

 

„Fels ődobsza Községért”  

4. § 

(1) Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közélet szervezése, 
fejlesztése, az egyes ágazati területeken, az önkormányzat irányítása alatt álló  
intézményeknél, hivatali szervnél huzamosabb ideje, az átlagosnál magasabb színvonalon, 
eredményességgel, valamint egy-egy feladat végrehajtása során kifejtett tevékenység,  
példaképül állítható életpálya elismerésére megalapítja a „Felsődobsza Községért” díjat. 

(2) A Képviselő-testület a „Felsődobsza Községért” díjat a közösségek szervezésében, 
fejlesztésében, a kulturális-művészeti, ifjúsági-sport, egészségügyi, közoktatási, közigazgatási 
területen az (1) bekezdésben leírt tevékenység, munkáság elismeréséül adományozza. 

 

5. § 

(1) A „Felsődobsza Községért” díjat a Képviselő-testület évente egy fő részére adományozhatja. 

(2) A kitüntető díjjal oklevél, emlékplakett, valamint legfeljebb 30.000,-Ft értékű tárgyjutalom jár. 

(3) Az emlékplakett egyik oldala a község címerét ábrázolja, a másik oldalára pedig a kitüntetett 
személy nevét, és az adományozás évét kell rávésetni. 

(4) Az oklevél a község címerén kívül tartalmazza a kitüntetett személy nevét, az adományozás 
indokát és keltét, valamint a polgármester aláírását és pecsétjének lenyomatát. 

 

„Büszkék vagyunk Rád”  

6. § 

(1) Felsődobsza Község önkormányzatának Képviselő-testülete „Büszkék vagyunk Rád” helyi 
kitüntető díjat alapít. 

(2) A kitüntető díj az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények azon felsődobszai lakóhelyű 
tanulói részére adományozható, akik a díj átadását megelőző tanévben  

a. országos, megyei, járási, kistérségi tanulmányi versenyen 1-3. helyezést értek el, 

b. országos, megyei, járási, kistérségi sportversenyen 1-3. helyezést értek el, 

c. Felsődobszáról szóló tanulmányukkal, dolgozatukkal a község jó hírét viszik tovább, 

d. példaértékű magatartást tanúsítottak, és kimagasló közösségi munkát végeztek, 



e. az egyház és a civil társadalom szolgálatában kiemelkedő tevékenységről tettek 
tanúbizonyságot. 

(3) A díjra felterjesztett tanulók három kategóriában részesülhetnek elismerésben 

a. I. kategória: alapfokú közoktatási intézményben tanuló 1-8 évfolyamos diákok, 

b. II. kategória: középfokú oktatási intézmény 9 – 13 évfolyamos tanulói, 

c. III. kategória: felsőfokú oktatási intézmények hallgatói 

 

7. § 

(1)  A kitüntető díjjal oklevél, és kategóriánként meghatározott összegű pénzjutalom jár 

a. I. kategóriában: 10.000,- Ft 

b. II. kategóriában: 30.000,- Ft 

c. III. kategóriában: 50.000,- Ft 

(2) Az oklevél a község címerén kívül tartalmazza a kitüntetett személy nevét, az adományozás                                     

    indokát és keltét, valamint a polgármester aláírását és pecsétjének lenyomatát. 

 

„Virágos udvar, példás porta” 

8. § 

(1) Felsődobsza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete „Virágos udvar, példás porta” 
elismerő címet alapít a település esztétikus képének kialakítása, kulturált lakókörnyezetének 
fejlesztése céljából, a zöldfelületek bővítése, gondozása érdekében. 

(2) Az elismerő címre pályázhat, vagy jelölhető a település közigazgatási területén lévő 

lakóingatlan tulajdonosa vagy használója.  Az ajánló lehet bármely, Felsődobsza községben 

lakóhellyel rendelkező nagykorú természetes személy, közösség. 

(3) A pályázatot az e rendelet 1. sz. melléklete szerinti jelentkezési lapon kell benyújtani minden 
év augusztus 20. napjáig. 

(4) Az elismerő címet évente legfeljebb 3 jelölt nyerheti el. 

(5) A „Virágos udvar, példás porta elismerés formája A4-es méretű porcelán emléktábla, rajta 
felül Felsődobsza község címere, alul a „Virágos udvar, példás porta” felirat látható, valamint 
egyszeri 10.000,-Ft értékű kertészeti ajándékcsomag. 

(6) A (4) bekezdés szerinti kerámia táblát az elismerő címet elnyerő lakóingatlanra kell rögzíteni. 
A rögzítésről a lakóingatlan tulajdonosa, használója gondoskodik. 

 

 

 



9.  § 

(1) A „Virágos udvar, példás porta elismerő cím adományozható annak az ingatlantulajdonosnak,                  
ingatlanhasználónak, akinek az ingatlanán található épület, kert udvar harmonikusan és 
esztétikusan illeszkedik a környezetéhez. 

(2) Az elismerő címre a pályázatot a Képviselő-testület hirdeti meg az önkormányzat honlapján és 
hirdetmény útján. A pályázatot évente május 15. napjáig kell meghirdetni. 

(3) Az Ügyrendi Bizottság a beérkezett pályázatok és jelölések alapján helyszíni ellenőrzést tart, 
majd értékelést végez, és javaslatot tesz az elismerő cím adományozására. 

(4) Az elismerő cím adományozásáról a képviselő testület határozattal dönt minden év 
szeptember 15. napjáig. 

(5) Az elismerő címet elnyert lakóingatlan tulajdonosa, vagy használója a cím elnyerésének évét 
követő 5 egymást követő évben nem vehet részt a pályázaton az elismerő címmel érintett 
ingatlan vonatkozásában. 

Adományozásra vonatkozó szabályok 

10. § 

(1) Az elismerések adományozására javaslatot tehetnek a Képviselő-testület tagjai, a településen 
működő intézmények, közösségek, egyesületek, egyházak, Felsődobsza község lakosai az e 
rendelet 2. sz. mellékletét képező adatlap benyújtásával. 

(2) A kitüntető címek és díjak adományozásáról a Képviselő-testület dönt. 

(3) Az elismerések átadására nemzeti, helyi ünnepek alkalmából, szakmai napokhoz, 
eseményekhez kötötten kerül sor. 

(4) Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a polgármester adja át. 

 

Záró rendelkezések 

11. § 

Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 

 

Luterán András  Dr. Lerch Ernő Ottó jegyző távollétében és megbízásából: 

 polgármester 

         dr. Szunyogh Szabolcs 

            kirendeltség-vezető
 Kihirdetve: 2015. november 11. 

 

              dr. Szunyogh Szabolcs 

               kirendeltség-vezető 



 

 
1. sz. melléklet Felsődobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (XI.11.) 

önkormányzati rendeletéhez 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

 

A „Virágos udvar, példás porta” cím elnyeréséhez 

 

Pályázatra jelöl ő (ajánló) neve, címe: …………………………………………………………………... 

Pályázó (ingatlantulajdonos, -használó) neve: …………… ………………………………………….. 

Pályázó elérhet ősége:……………………………………………………………………………………… 

A pályázaton nevezni kívánt ingatlan megjelölése, b eültetett növények fajtái, 
növényritkaságok, érdekességek leírása, azon sajáto sságok ismertetése, indoklás: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Dátum: ……………………………………. 

 

         …………………………….. 

          Aláírás 

 

Beküldési cím: Fels ődobsza Község Önkormányzata 

                          3847 Felsődobsza, Kossuth u. 6. 

 

 



 
2. sz. melléklet Felsődobsza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (XI.11.) 

önkormányzati rendeletéhez 
 
 
 

ADATLAP 
 

A 
 
 

……………………………………………………………. 
Kitüntet ő címre/díjra való jelöléshez 

 
 

Jelölt neve: …………………………………………………………………………………………………… ….. 
 
Munkahelye (neve és címe) *: ………………………………………………………………………………….. 
 
Beosztása: ………………………………………………………………………………………………………. . 
 
Születési hely, id ő: ……………………………………………………………………………………………… 
 
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………… . 
 
Lakcíme: …………………………………………………………………………………………………………..  
 
Telefonos, elektronikus elérhet őség: ……………………………………………………………………….. 
 
Korábbi kitüntetések: …………………………………………………………………………… …………….. 
 
Indoklás:………………………………………………………………………………………………………... .. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Dátum: ……………………………….. 

        ……………………………………… 

        Jelöl ő/jelöl ő szervezet vezet ője 


