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Szakoly Község Önkormányzata  

Képviselő-testületének  

9/2022. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 

A Díszpolgári cím, a Pro Civitate Emlékérem, valamint a Szakolyért Emlékérem alapításáról 

és adományozásának rendjéről 

Szakoly Község 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 a következőket rendeli el: 

1. A Rendelet célja 

1. § 

(1) A Kitüntetésekkel, a cím és díj adományozásával az Önkormányzat kifejezi a település elismerését 

a kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeknek példamutató magatartásukért, maradandó 

alkotásaikért, valamint a település szellemi és anyagi gyarapodásához való hozzájárulásukért. 

(2) A Képviselő-testület által alapított kitüntetések: 

a) "SZAKOLY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA" CÍM 

b) "PRO CIVITATE" EMLÉKÉREM 

c) "SZAKOLYÉRT EMLÉKÉREM" 

2. A "SZAKOLY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA" cím adományozása 

2. § 

(1) A kitüntető címre javaslatot Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének bizottságai, 

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, helyi civil szervezetek, jogképes és 

cselekvőképes helyi állampolgárok tehetnek. 

(2) A díszpolgári cím adományozásáról szóló javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület 

elé tárgyév július 31-ig. 

(3) A díszpolgári címet a település lakossága nevében a Képviselő-testületi ülésen a Képviselő-

testület annak az élő vagy elhunyt magyar vagy külföldi állampolgárságú személynek ítéli oda, aki 

Szakoly község fejlődését, hírnevének öregbítését előmozdította, vagy a hazai, nemzetközi politikai, 

társadalmi, gazdasági, műszaki, tudományos, művészeti életben vagy a sportban kiemelkedő 

tevékenységet, teljesítményt nyújtott. 

(4) Díszpolgári címet évente 1 személy részére lehet adományozni, amennyiben arra érdemi javaslat 

nem érkezett, úgy az adott évben nem kerül kiadásra. 
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3. § 

(1) A díszpolgári címben részesítetteknek az adományozáskor a polgármester: 

a) díszpolgári oklevelet, 

b) Díszpolgári Érmet és 

c) nettó 200.000,- Ft pénzadományt ad át. 

(2) A díszpolgári oklevél tartalmazza: 

a) az adományozás megjelölését, 

b) a képviselő-testület határozatának megjelölését, 

c) az adományozott nevét, 

d) az adományozó képviselő-testület helyi címerrel ellátott bélyegző lenyomatát. 

(3) „SZAKOLY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA" emlékérem leírása: 

a) Mérete: 10 cm átmérőjű, kör alakú, bronzból öntött, vastagsága 2 mm. 

b) Az érem felirata:  

ba) Első oldal felülete: Középen SZAKOLY címere, gravírozott kialakítással. Az érem külső 

ívén „SZAKOLY Község DÍSZPOLGÁRA” felirat az érem szélétől 1 cm távolságra. 

bb) Hátoldal felülete sima: Középen: A kitüntetett nevét és az adományozás időpontját 

tartalmazza gravírozott kialakítással. 

c) „SZAKOLY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA" emlékérem díszdobozban kerül átadásra, amely 

kívül bordó színű plüssborítású, belül fehér selyemmel bélelt díszdoboz. 

(4) A „SZAKOLY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA" oklevél leírása, mely az oklevéltartóban kerül 

elhelyezésre: 

a) Mérete: kettő darab A/4 méretű kivitelben 

b) Anyaga: oklevél minőségű vastagságú papír 

c) Színe: fehér 

d) Hátoldalán felirat nélküli mindkét lap. 

e) Belső bal oldal tartalma: A szélektől 5 cm-re Szakoly község címerének inda mintái, felülről 

középről balra indulva, szürke és kék színekben, az oklevél alsó közepéig. Felülről középről 

jobbra indulva arany és zöld színekben az oklevél alsó közepéig. Baloldalon: Szövege: 5 cm 

méretben, „oklevél / SZAKOLY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA / címet adományoz Szakoly 

Község Önkormányzata”; alatta: 5 cm-re a kitüntetett személy neve „/……. részére”; alatta: az 

adományozás megjelölése, a képviselőtestület határozatának megjelölése „/Szakoly Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének …/év. (hó.nap.) számú határozata alapján.” Dátum: 

Szakoly,...év....hó....nap. dőlt betűvel 2 cm méretben. Alatta: középen a polgármester aláírása. 

Az aláírás alatt között középen: Szakoly község címerével ellátott díszbélyegző lenyomat. 

f) Belső jobb oldal tartalma: Oklevél belső jobb oldalán: dőlt betűs kivitelben: betűméret 2 cm; 

az indadíszítéstől 5 cm távolságra minden irányból számítva beírt szöveg: felül középen 

Szakoly község címere, alatta „Településünk gazdasági gyarapodása, tovább fejlődése, 

kulturális és művészeti értékeinek megőrzése és tiszteletben tartása érdekében kifejtett 

kiemelkedő közéleti tevékenységének elismeréseként.” 

g)  A díszpolgári oklevél borítója: Anyaga: Bordó színű plüssborítású mappa, kétlapos, fekvő, 

összehajtható kivitelben. Mérete: 47,5 cm x 31,5 cm, mely alkalmas a kettő darab A/4-es méretű 

oklevél tárolására. 
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3. Külföldi állampolgár részére az adományozás rendje külön szabályai 

4. § 

(1) Külföldi állampolgárnak a díszpolgári cím adományozásakor saját államának nyelvén készült, a 

díszpolgári oklevél hiteles fordításának szövegét is mellékelni kell. 

(2) Ha a saját nyelvén történő hiteles fordítás nem lehetséges, akkor német, angol vagy francia nyelvű, 

a díszpolgári oklevél hiteles fordításáról készült szövegét kell mellékelni. 

4. Elhunyt személy részére történő adományozás rendje külön szabályai 

5. § 

(1) A díszpolgári cím elhunyt személy részére történő adományozásakor a díszoklevelet és az 

emlékérmet az elhunyt család képviselőjének kell átadni. 

(2) Amennyiben a családi hozzátartozónak az átadás nem lehetséges, akkor az oklevelet a település 

könyvtárában kell elhelyezni. 

5. Díszpolgárok nyilvántartása 

6. § 

(1) A Díszpolgár nevét a "Település Díszpolgárainak Könyve" tartalmazza. 

(2) A bejegyzésről a polgármester gondoskodik. 

6. A Díszpolgári címhez kapcsolódó jogosultságok 

7. § 

(1) A díszpolgári címmel rendelkezőt az Önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meg 

kell hívni. 

(2) Eseti felkérés alapján, a polgármester felkérésére a települést képviselő delegáció résztvevőjeként 

felkérhető. 

(3) Díjtalanul látogathatja az adományozó önkormányzat közművelődési létesítményeit, 

rendezvényeit. 

(4) Elhalálozásakor - amennyiben előzetes nyilatkozata alapján kéri - ingyenes díszsírhely illeti meg. 

7. A díszpolgári cím visszavonása 

8. § 

(1) A díszpolgári címet a kitüntetés kezdeményezésére jogosultak javaslatára kizárólag méltatlanság 

címén lehet visszavonni. 

(2) Méltatlan a kitüntetésre az a személy, akit köztörvényes bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek. 



4 

(3) Visszavonás esetén a díszpolgár nevét és adatait törölni kell a "Település Díszpolgárainak 

Könyvéből” és erről az érdekelteket értesíteni kell. 

8. A "PRO CIVITATE" EMLÉKÉREM ADOMÁNYOZÁSA 

9. § 

(1) A "PRO CIVITATE EMLÉKÉREM" annak a magyar állampolgárságú természetes személynek 

adható, aki Szakoly Község fejlesztésében, gazdasági, társadalmi, kulturális, tudományos életében, a 

művészetek terén, az irodalomban, az egészségügy, oktatás, nevelés, közművelődés, vagy sport terén, 

hosszabb időszakon át eredményes és maradandó tevékenységet végzett. 

(2) A "PRO CIVITATE" emlékérem adományozásának kezdeményezői megegyeznek a díszpolgári 

cím kezdeményezésére jogosultakkal. 

(3) A "PRO CIVITATE" címre a javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé tárgyév 

július 31-ig. 

(4) "PRO CIVITATE" emlékérmet évente 1 személy részére lehet adományozni, amennyiben arra 

érdemi javaslat nem érkezett, úgy az adott évben nem kerül kiadásra. 

(5) Az adományozás képviselő-testületi határozattal történik. A határozatban fel kell tüntetni: 

a) az adományozott nevét, 

b) foglalkozását, 

c) az adomány indokait, 

d) az adományozás időpontját. 

(6) „PRO CIVITATE" emlékérem leírása: 

a) Mérete: 10 cm átmérőjű, kör alakú, bronzból öntött, vastagsága 2 mm. 

b) Az érem felirata: 

ba) Első oldal felülete: Középen SZAKOLY címere, gravírozott kialakítással. Az érem külső 

ívén „PRO CIVITATE" felirat az érem szélétől 1 cm távolságra. 

bb) Hátoldal felülete sima. Középen: A kitüntetett nevét és az adományozás időpontját 

tartalmazza gravírozott kialakítással. 

c) A „PRO CIVITATE" emlékérem díszdobozban kerül átadásra, amely kívül királykék színű 

plüssborítású, belül fehér selyemmel bélelt díszdoboz. 

(7) A „PRO CIVITATE" oklevél leírása, mely az oklevéltartóban kerül elhelyezésre: 

a) Mérete: kettő darab A/4 méretű kivitelben 

b) Anyaga: oklevél minőségű vastagságú papír 

c) Színe: fehér 

d) Hátoldalán felirat nélküli mindkét lap. 

e) Belső bal oldal tartalma: A szélektől 5 cm-re Szakoly község címerének inda mintái, felülről 

középről balra indulva, szürke és kék színekben, az oklevél alsó közepéig. Felülről középről 

jobbra indulva arany és zöld színekben az oklevél alsó közepéig. Baloldalon: Szövege: 5 cm 

méretben, „oklevél / „PRO CIVITATE" / címet adományoz Szakoly Község Önkormányzata”; 

alatta: 5 cm-re a kitüntetett személy neve „/……. részére”; alatta: az adományozás megjelölése, 

a képviselőtestület határozatának megjelölése „/Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-

testületének …/év. (hó.nap.) számú határozata alapján.” Dátum: Szakoly,...év....hó....nap. dőlt 

betűvel 2 cm méretben. Alatta: középen a polgármester aláírása. Az aláírás alatt között középen: 

Szakoly község címerével ellátott díszbélyegző lenyomat. 
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f) Belső jobb oldal tartalma: Oklevél belső jobb oldalán: dőlt betűs kivitelben: betűméret 2 cm; 

az indadíszítéstől 5 cm távolságra minden irányból számítva beírt szöveg: felül középen 

Szakoly község címere, alatta „Településünk gazdasági gyarapodása, tovább fejlődése, 

kulturális és művészeti értékeinek megőrzése és tiszteletben tartása érdekében kifejtett 

kiemelkedő közéleti tevékenységének elismeréseként.” 

g)  A „PRO CIVITATE" oklevél borítója: Anyaga: Királykék színű plüssborítású mappa, kétlapos, 

fekvő, összehajtható kivitelben. Mérete: 47,5 cm x 31,5 cm, mely alkalmas a kettő darab A/4-

es méretű oklevél tárolására. 

(8) A kitüntetett nevét, az adományozás indokait, az adományozó határozat számát a "PRO 

CIVITATE" elnevezésű emlékkönyvbe kell bejegyezni. 

(9) A bejegyzésről a polgármester gondoskodik. 

10. § 

(1) Az emlékéremmel a kitüntetett részére az adományozáskor a polgármester: 

a) a "PRO CIVITATE EMLÉKÉRMET", 

b) az adományozásról szóló oklevelet és 

c) nettó 150.000,- Ft pénzadományt ad át. 

(2) A kitüntetett az Önkormányzat és a település lakosságának megbecsülését élvezi. 

(3) Az Önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre a kitüntetett személyt meg kell hívni. 

(4) A "PRO CIVITATE EMLÉKÉREM " visszavonására a díszpolgári cím visszavonására vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. 

9. A "SZAKOLYÉRT EMLÉKÉREM " ADOMÁNYOZÁSA 

11. § 

(1) A "SZAKOLYÉRT EMLÉKÉREM" annak a közszolgálatban álló, állandó szakolyi lakhellyel 

rendelkező állampolgárnak adományozható, aki a település gazdasági, társadalmi, szellemi életének 

különböző területein kimagasló tevékenységet végzett. 

(2) A "Szakolyért Emlékérem" kitüntetésre a díszpolgári cím adományozásának kezdeményezésére 

jogosultak tehetnek javaslatot. 

(3) Az emlékéremmel a képviselő-testület ösztönözni kívánja a település érdekében kifejtendő és 

elismerésre méltó tevékenységet. 

(4) A "SZAKOLYÉRT EMLÉKÉREM" kitüntetést évente 1 személy részére lehet adományozni, 

amennyiben arra érdemi javaslat nem érkezett, úgy az adott évben nem kerül kiadásra. 

(5) Az emlékéremmel kitüntetett részére az adományozáskor a polgármester: 

a) a "SZAKOLYÉRT EMLÉKÉRMET ", 

b) az adományozásról szóló oklevelet és 

c) nettó 100.000,- Ft pénzadományt ad át. 
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(6) „SZAKOLYÉRT EMLÉKÉREM " leírása: 

a) Mérete: 10 cm átmérőjű, kör alakú, bronzból öntött, vastagsága 2 mm. 

b) Az érem felirata: 

ba) Első oldal felülete: Középen SZAKOLY címere, gravírozott kialakítással. Az érem külső 

ívén „SZAKOLYÉRT EMLÉKÉREM" felírat az érem szélétől 1 cm távolságra. 

bb) Hátoldal felülete sima. Középen: A kitüntetett nevét és az adományozás időpontját 

tartalmazza gravírozott kialakítással. 

c) A „SZAKOLYÉRT EMLÉKÉREM" emlékérem díszdobozban kerül átadásra, amely kívül 

sötétzöld színű plüssborítású, belül fehér selyemmel bélelt díszdoboz. 

(7) A „SZAKOLYÉRT EMLÉKÉREM" oklevél leírása, mely az oklevéltartóban kerül elhelyezésre: 

a) Mérete: kettő darab A/4 méretű kivitelben 

b) Anyaga: oklevél minőségű vastagságú papír 

c) Színe: fehér 

d) Hátoldalán felirat nélküli mindkét lap. 

e) Belső bal oldal tartalma: A szélektől 5 cm-re Szakoly község címerének inda mintái, felülről 

középről balra indulva, szürke és kék színekben, az oklevél alsó közepéig. Felülről középről 

jobbra indulva arany és zöld színekben az oklevél alsó közepéig. Baloldalon: Szövege: 5 cm 

méretben, „oklevél / „SZAKOLYÉRT EMLÉKÉREM" / díjat adományoz Szakoly Község 

Önkormányzata”; alatta: 5 cm-re a kitüntetett személy neve „/……. részére”; alatta: az 

adományozás megjelölése, a képviselőtestület határozatának megjelölése „/Szakoly Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének …/év. (hó.nap.) számú határozata alapján.” Dátum: 

Szakoly,...év....hó....nap. dőlt betűvel 2 cm méretben. Alatta: középen a polgármester aláírása. 

Az aláírás alatt között középen: Szakoly község címerével ellátott díszbélyegző lenyomat. 

f) Belső jobb oldal tartalma: Oklevél belső jobb oldalán: dőlt betűs kivitelben: betűméret 2 cm; 

az indadíszítéstől 5 cm távolságra minden irányból számítva beírt szöveg: felül középen 

Szakoly község címere, alatta „Településünk gazdasági gyarapodása, tovább fejlődése, 

kulturális és művészeti értékeinek megőrzése és tiszteletben tartása érdekében kifejtett 

kiemelkedő közéleti tevékenységének elismeréseként.” 

g)  A „SZAKOLYÉRT EMLÉKÉREM" oklevél borítója: Anyaga: sötétzöld színű plüssborítású 

mappa, kétlapos, fekvő, összehajtható kivitelben. Mérete: 47,5 cm x 31,5 cm, mely alkalmas a 

kettő darab A/4-es méretű oklevél tárolására. 

(8) Az emlékéremmel kitüntetett személyt az Önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre 

meg lehet hívni. 

(9) A "SZAKOLYÉRT EMLÉKÉREM " kitüntetés visszavonására a díszpolgári cím visszavonására 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

10. A kitüntetésekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések 

12. § 

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kitüntetések adományozásához 

szükséges emlékérmek, oklevelek elkészítéséről gondoskodjon. 

(2) A kitüntetési okleveleket, okiratokat a polgármester írja alá. 
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(3) A díszpolgári cím és az emlékérmek átadására ünnepélyes keretek között, az Önkormányzat által 

szervezett rendezvényen kerül sor. 

13. § 

(1) A Szakoly Község Díszpolgára Címet, Pro Civitate Emlékérmet, valamint a Szakolyért 

Emlékérmet kapott elhunyt kitüntettek részére emléktábla kerül elhelyezésre a Szakolyi 

Köztemetőben. 

(2) A díszpolgári címmel és az emlékéremmel rendelkező személy elhalálozását követően a kitüntetett 

neve, az adományozás éve és az elhalálozásának éve felkerül a Szakolyi Köztemetőben elhelyezett 

emléktáblára. Az emléktáblára történő felvésetésről a polgármester gondoskodik minden év 

november 01. napjáig. 

14. § 

A Képviselő-testület a kitüntetések adományozásáról zárt ülésen titkos szavazással dönt. 

11. Záró rendelkezések 

15. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

16. § 

Hatályát veszti A Díszpolgári cím, a Pro Civitate Emlékérem, valamint a Szakolyért Emlékérem 

alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 12/2012. (VIII.13.) önkormányzati rendelet. 


