
Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (VI.25.) sz. 
rendelete 

az önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint a 
kitüntetések adományozásának és visszavonásának rendjéről.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló módosított 1991. évi XXXI. sz. törvény 
7.§  (1)  bekezdésében,  valamint  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. 
törvény 1. §. (6) bekezdése a.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján Litér Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Litér Község 
Díszpolgára,  és  a  „Litér  Községért”  kitüntetés  alapításáról  és  adományozásának 
rendjéről a következő rendeletet alkotja.

I.

Litér Község Díszpolgára Cím

1.§ (1) Litér Község Önkormányzata a „Litér Község Díszpolgára” kitüntető cím 
adományozásával ismeri el:
a.) azok  érdemeit,  akik  Litér  község  fejlesztéséért  hosszú  időn  át 

kiemelkedően  dolgoztak,  gazdasági,  tudományos,  kulturális  vagy 
közéleti  területen  maradandó  alkotásaikkal  emelték,  vagy 
elősegítették  a  község  lakosságának  gazdasági  és  kulturális 
előrehaladását és demokratikus fejlődését,

b.) azoknak,  akik  kimagasló  munkájukkal  hozzájárultak  a  község 
fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez, tekintélyének emeléséhez,

c.) azok érdemeit, akik helyi jelentőségében és gazdag életművükkel a 
magyarság,  más  népek,  a  haladó  világ  társadalmi,  gazdasági  és 
szellemi  művelődését,  a  békét,  a  kultúrát,  a  demokráciát  és  az 
emberiség egyetemes érdemeit tiszteletreméltóan szolgálják. 

2.§. (1) A „ Litér Község Díszpolgára” címet a polgármester, az alpolgármester(ek), 
valamint az Önkormányzat állandó bizottságai elnökei által alakított  
munkacsoport javaslata alapján Litér Község Önkormányzat Képviselő-
testülete minősített többségi döntéssel adományozza.

      (2) A díszpolgári cím adományozását kezdeményezheti bármely litéri állandó 
 lakos, társadalmi, gazdálkodó szervezet, intézmény, a képviselő-testület 
 bizottsága.

      (3) A díszpolgári cím adományozása ünnepélyes keretek között, évente egy 
 alkalommal, (nemzeti ünnep alkalmából) díszes kivitelű oklevél és a 
 község címerével díszített bőr mappa átadásával történik.
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     (4) Rendkívüli esetben a kitüntetés átadható községi ünnepek alkalmából is.

     (5)1 Posztumusz kitüntetés átadásának időpontja – a képviselő-testület döntése 
           alapján – valamelyik soron következő testületi ülés, vagy egyéb ünnepélyes
           alkalom. 

3.§.(1) A díszpolgári cím meghalt személy részére és külföldinek is adományozható.

      (2) A kitüntetés adományozását és indoklását a helyben szokásos módon közzé 
kell tenni. 

      (3) A díszpolgár nevét és adatait a „ Litér Község Díszpolgára könyv” elnevezésű 
könyvbe is be kell jegyezni.

      (4) Litér Község Díszpolgárainak nevét gravírozott rézlemezen meg kell örökíteni, 
és azt a Polgármesteri Hivatalban kell elhelyezni, melynek másolatát a 
kitüntetett is megkapja.

4.§. (1) A díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell :
- az adományozó megjelölését
- a határozat számát és keltét 
- az adományozott nevét, foglalkozását vagy hivatali állását,
- az adományozás jogcímét és indokait,
- Litér község díszpecsétjét.

        A díszpolgári oklevelet a polgármester írja alá. 

5.§. (1) Litér község díszpolgára a település lakosságának megkülönböztetett 
tiszteletét és megbecsülését élvezi, ezért :
- megilleti a kitüntető cím viselésének joga,
- a képviselő-testület ülésén tanácskozási joggal részt vehet,
- a község és a képviselő-testület jelentősebb eseményeire meg kell hívni,
- halála esetén - családja kívánságára – díszsírhely illeti meg a községünkben
- az elhunyt díszpolgárt a község saját halottjának tekintheti

II.

„ Litér Községért” kitüntetés

6.§. (1) A „Litér Községért” kitüntetés azon egyének és közösségek részére 
adományozható, akik:
- kimagasló helyi közéleti munkát végeznek,
- a gazdasági, tudományos, kulturális élet, 

az  egészségügy,  oktatás,  nevelés,  sport  és  egyéb  területen  eredményes 
munkát végeztek,

1 Beiktatta a 18/2002.(XII.16.) rend.1.§.
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- a  fenti  területeken  a  község  fejlődéséhez,  hírnevének  emeléséhez 
nagymértékben hozzájárultak,

- a lakosság érdekében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytattak.

7.§. (1) A kitüntetés kezdeményezése a jelen rendelet 2.§. (1), (2) bekezdése alapján 
történik.

       (2) A kitüntetés adományozása ünnepélyes keretek között, évente egy alkalommal, 
nemzeti ünnepen történik.

       (3) Rendkívüli esetben a kitüntetés átadható évfordulók és jubileumi ünnepségek 
 esetén is.

       (4)2 Posztumusz kitüntetés átadásának időpontja – a képviselő-testület döntése 
             alapján – valamelyik soron következő testületi ülés, vagy egyéb ünnepélyes
             alkalom.

8.§ (1) A kitüntetettnek a polgármester 80 mm átmérőjű bronzplakettet ad át. Első 
oldalán Litér község címere és körben „Litér Községért” felirat áll. 
Hátoldalán az adományozott neve és az adományozás dátuma található.
Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni.

        (2)3 Az emlékplakettel kitüntetetteket pénzjutalom illeti meg, melyet a képviselő-
testület az éves költségvetésében tervez meg. A jutalom összege a mindenkori 
köztisztviselői illetményalap négyszerese.

        (3) A kitüntetett nevét , az adományozás indokaival, a határozat számával és 
keltével a „ Litér Község Díszkönyve” elnevezésű könyvbe is be kell jegyezni.

       (4) Az adományozásról okiratot kell kiállítani, amely tartalmazza:
- az adományozó megjelölését
- a határozat számát és keltét
- az adományozott nevét, foglalkozását, vagy hivatali állását
- az adományozás jogcímét és indokait
- Litér község díszpecsétjét.

Az okiratot a polgármester írja alá.

III.
Vegyes rendelkezések

9.§. (1) A Képviselő-testület elé javaslatként csak meghatározott, javaslattevő testület 
minősített többségének támogatását élvező jelöltek terjeszthetők a 
támogatottság sorrendjében, azonos támogatottság esetében szoros betűrendben.

2 Beiktatta a 18/2002. (XII.16.) rend.2.§.
3 Módosította a 18/2002.(XII.16.) rend.3.§.
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       (2) A Litér Község Díszpolgára címet, Litér községért kitüntetést az 
Önkormányzat képviselő-testülete visszavonja attól, aki a kitüntetésekkel járó 
tiszteletre, és megbecsülésre méltatlanná vált. Méltatlanná válhat a kitüntetésre 
az, akit a bíróság szándékos bűncselekmény elkövetéséért szabadságvesztés 
büntetésre ítélt.

      (3) Visszavonás esetén az oklevelet mappával, a plakettet és az adományozó 
okiratot a község polgármesterének kell visszaadni. A méltatlanná váló személy 
nevét a megfelelő könyvből, nyilvántartásból törölni kell. 

10.§ (1) A képviselő-testület a kitüntetésben részesítettekről a Körjegyzőt értesíti, 
melyről az érintetteket értesíteni kell.

         (2) Az adományozott kitüntetésekről a nyilvántartást a Körjegyző vezeti. 

         (3) A kitüntetettek névsorát és munkahelyét vagy hivatali állását a helyi 
tömegkommunikációs eszközök útján nyilvánosságra kell hozni.

11.§ (1) Ezen rendelet 2002. július 1-én lép hatályba. 

        (2) A rendelet kihirdetéséről Litér - Királyszentistván Körjegyzője a helyben 
szokásos módon gondoskodik.

Ertl Pálné Harnos László
                        polgármester                                                  körjegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2002. június 26.
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