
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2021. (XI.15.) számú rendelete a díszpolgári cím adományozásáról 

 
 

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. § (2) 
bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. tv. 42. §-ának 1. és 3. pontjában biztosított jogkörében “Nyárlőrinc 
Község Díszpolgára” elismerő címet alapít és adományozásának szabályairól a 
következőket rendeli el: 
 

1. A díszpolgári cím alapítása 
 

1. § 
 
Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi közügyek valamely 
területen elért kimagasló teljesítmény, vagy huzamosabb időn át folytatott 
munkálkodás, életmű elismeréseként “Nyárlőrinc Község Díszpolgára” (a 
továbbiakban: díszpolgár) kitüntető címet adományoz. 

 
2. A díszpolgári cím adományozásának rendje 

 
2. § 

 
(1) Nyárlőrinc Község Díszpolgára kitüntető cím adományozásával ismerheti el: 

a) azok érdemeit, akik Nyárlőrinc község szellemi, anyagi gyarapodásáért 
példaértékűen dolgoztak, a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a 
művészetek, a gyógyítás, az oktatás-nevelés területein maradandó alkotó 
munkájukkal elősegítették polgárainak boldogulását, 

b) életút elismeréseként azon Nyárlőrinc községben született, vagy itt élő és 
alkotó, kiemelkedő humánumú, közmegbecsülést szerzett polgárok érdemeit, 
akik kisugárzó szellemiségükkel hozzájárultak a közösség formálásához, 

c) azon polgárok érdemeit, akik községünk nemzetközi kapcsolatainak és az 
együttműködés más formáinak fejlesztésében végzett kiemelkedő 
tevékenységükkel hozzájárultak településünk hírnevének, tekintélyének 
emeléséhez. 

(2) Az e rendelet szerinti elismerés poszthumusz kitüntetésként nem 
adományozható. 

 
3. § 

 
A díszpolgári címmel kitüntetett személyt a nettó 500.000,- Ft összegű juttatás illeti 
meg. 

 
4. § 

 

(1) A díszpolgári cím adományozására javaslattételi jogosultsággal rendelkezők köre: 

a) a képviselőtestület tagjai, 
b) a képviselőtestület bizottságai, 



c) az önkormányzat jegyzője. 
(2) A javaslathoz csatolni kell az adományozás alapjául szolgáló tevékenységre 

vonatkozó dokumentációt (fénykép, stb.). 

(3) A javaslatnak tartalmazni kell a kitüntetett: 

a) személyi adatait, illetve pontos megjelölését, 

b) az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes 
ismertetését és méltatását. 

(4) A javaslatot az önkormányzat polgármesterének kell megküldeni. 

(5) A polgármester - a bizottságok elnökeivel előzetesen egyeztetve - köteles minden 
beérkező javaslatot a döntésre jogosult képviselőtestület elé terjeszteni. 

(6) A díszpolgári cím adományozására - legfeljebb évi egy alkalommal - a 
képviselőtestület jogosult minősített többségi szavazással. 

(7) A “Nyárlőrinc Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozásáról szóló 
határozat tartalmazza: 

a) az adományozó megjelölését, 

b) a díszpolgár nevét, 

c) az adományozás jogcímét, 

d) az adományozás keltjét, az aláírásokat és az adományozó pecsétlenyomatát. 

(8) A kitüntető cím adományozásról díszes kivitelű oklevelet kell készíteni, amelyet a 
polgármester és a jegyző ír alá. 

(9) A kitüntetéseket hivatalos állami ünnepek, vagy a község életében jelentős, a 
Képviselő-testület által, vagy részvételével szervezett események vagy 
ünnepségek alkalmával a polgármester adja át. Az ünnepi alkalommal ismertetni 
kell a kitüntetett életútját. 

(10) Az 1. § szerinti kitüntetés adományozását és azok indokolását a helyben 
szokásos módon kell közzétenni. 

(11) A község díszpolgára jogosult a címet viselni, azt a neve mellett feltüntetni. 

(12) A díszpolgári cím adományozását díszes kivitelű almanachban kell 
nyilvántartani. Az almanachba bevezetett adományozást a polgármester, a 
jegyző, továbbá az adományozott is aláírja. 

(13) Az elhunyt díszpolgárt Nyárlőrinc Községi Önkormányzat saját halottjának 
tekinti. 

 
3. A kitüntetések visszavonása 

 
5. § 

 

(1) A díszpolgári címet a képviselőtestület tagjai, bizottságai vagy a jegyző 
javaslatára a képviselőtestület megvonhatja attól, aki annak viselésére 
méltatlan. 

(2) Méltatlan az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyi gyakorlásától 
jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni. 

(3) A visszavonásra a Képviselő-testület jogosult minősített többséggel. 



(4) A képviselőtestület erre vonatkozó határozatát az almanachba be kell vezetni és 
a megvonás tényét az érdekelttel is közölni kell. 

4. Záró rendelkezések 
 

6. § 
 

Ez a rendelet 2021. november 19. napján lép életbe. 
 

7. § 
 
E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a díszpolgári cím adományozásáról 
szóló 9/2000. (VI.23.) számú önkormányzati rendelet.  
 
 
Nyárlőrinc, 2021. november 10. 
 
 
 
   Pénzváltó István    Szakácsné Marsa Edina  

polgármester  jegyző 
 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2021. november 15. 
 
 
 

Szakácsné Marsa Edina  
jegyző 

 


