
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2014. (XI.7.) rendelete 

az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről 
 
Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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. Bodrog Községért kitüntetés 
 
1. § (1) A Bodrog Községért kitüntetés azoknak a Bodrog községben élő magyar vagy 

külföldi állampolgároknak, Bodrogon működő közösségeknek, szervezeteknek 
adható, akik a település fejlődését, környezetének megóvását, szebbé tételét 
szolgáló közéleti tevékenységet végeznek. Példamutató magatartásukkal, 
kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű, különös megbecsülést kiváltó 
tevékenységükkel, aktív segítő közreműködésükkel a köz javát szolgálják. 

 (2) A kitüntetés odaítélhető az oktatói-nevelői munkában, a tehetséggondozás 
területén, a művészeti alkotómunkában, sportban, a környezetvédelem 
területén, a község kulturális felemelkedéséért végzett tevékenységekért is. 

 (3)1 Bodrog Községért kitüntetésből évente legfeljebb három adományozható. 
 
2. § (1)2 A kitüntetés Bodrog község címerével ellátott gravírozott dísztárgy a 

kitüntetettek nevének, a kitüntetés évének illetve Bodrog Községért megnevezés 
feltüntetésével valamint a mindenkori polgármester és jegyző által jegyzett 
díszes kivitelezésű oklevél. 

 (2) A Bodrog Községért kitüntetés külföldi állampolgárnak történő adományozásakor 
a díszoklevelet az adományozott anyanyelvén, hiteles fordításban is mellékelni 
kell. 

 (3) A kitüntetéssel pénzjutalom jár, melynek összege 15.000,-Ft 
 (4) A Bodrog Községért kitüntetés elhunyt személynek, poszthumusz jelleggel is 

adományozható. 
 (5) Az elhunyt személynek történő adományozáskor a kitüntetést az elhunyt közeli 

hozzátartozójának kell átadni. 
 (6) Közösségi adományozás esetén, a Bodrog Községért kitüntetést és a díszoklevelet 

a közösség képviseletétre jogosult veheti át. 
 

2. Bodrog Község Díszpolgára cím 
 
3. § (1) Bodrog Község Díszpolgára cím adományozható annak a nem Bodrog községben 

élő bodrogi kötődésű magyar vagy külföldi állampolgárnak, 
a) aki valamely kiemelkedően jelentős művészeti vagy tudományos 

munkájával, sportteljesítményével vagy egész életművével országosan vagy 
nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, 

                                                 
1 Módosította a 4/2017. (III. 3.) ÖR. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2017. március 3-tól. 
2 Módosította a 5/2016. (III. 4.) ÖR. rendelet 1. §-a. Hatályos: 2016. március 4-től. 



b) aki emberi magatartásával, tettével, alkotó szellemével és a közéletben 
betöltött szerepével a község érdekeit szolgálja, és ezzel fejlődését, lakóinak 
életkörülmény javítását előmozdítja, a köz javára végzett önzetlen 
áldozatvállalása, továbbá példamutató emberi magatartása miatt 
köztiszteletben áll. 

 (2) Bodrog Község Díszpolgára címből évente egy adományozható. 
 
4. § (1) Bodrog Község Díszpolgára címmel kitüntetett személynek Bodrog Község 

Polgármestere az adományozáskor emlékplakett Bodrog község címerének 
gravírozásával, díszpolgári oklevelet Bodrog Község Díszpolgára megnevezéssel a 
kitüntetett nevének megjelölésével és a kitüntetés évével ad át. 

 (2) A Bodrog Község Díszpolgára cím külföldi állampolgárnak történő 
adományozásakor a díszoklevelet az adományozott anyanyelvén, hiteles 
fordításban is mellékelni kell. 

 (3) A Bodrog Község Díszpolgára cím elhunyt személynek, poszthumusz jelleggel is 
adományozható. 

 (4) Az elhunyt személynek történő adományozáskor a címet az elhunyt közeli 
hozzátartozójának kell átadni. 

 
3. Bodrog Községért kitüntetés és a Bodrog Község Díszpolgára cím adományozásának 

szabályai 
 
5. §  A képviselő-testület Bodrog Községért kitüntetést és Bodrog Község Díszpolgára 

címet nem adományoz az adományozás időpontjában Bodrog Község 
Önkormányzat képviselő-testületi tagjainak, valamint a polgármesternek. 

 
6. § (1) A Bodrog Községért kitüntetés és a Bodrog Község Díszpolgára cím 

adományozásáról Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete évente egy 
alkalommal, képviselő-testületi ülés keretében dönt 

 (2) A kitüntetések adományozására javaslatot tehet 
a) a Képviselő-testület tagja 
b) a község polgárai 
c) a helyi, bejegyzett egyesületek 
d) a településen működő önszerveződő közösségek 

 (3) A javaslatot a polgármesternek címezve, írásban kell benyújtani az adományozást 
megelőző legalább 30 nappal. A javaslatnak tartalmazni kell a javasolt személy 
nevét, részletes indokolást, valamint a javaslattevő nevét. 

 (4) A kitüntetésre javasoltakról az előterjesztést a polgármester terjeszti a Képviselő-
testület elé. 

 (5) A kitüntetésre beérkezett javasoltaknak a Képviselő-testület döntésére nincs 
kötelező ereje. 

 (6) A kitüntetéseket a polgármester az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett Nemzeti Vacsora Ünnepség rendezvényen, ünnepélyes 
keretek között adja át. 

 (7) A kitüntetés tényét a polgármester a helyi hirdetőtáblán és a település hivatalos 
honlapján az adományozást követően közzéteszi. 

 



7. § (1) A Képviselő-testület az általa adományozott kitüntetéseket visszavonhatja, 
amennyiben viselőjük méltatlanná válik a kitüntetésre. 

 (2) Méltatlan a kitüntetésre különösen az, akit a bíróság szándékos bűncselekmény 
miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt, illetve akit a bíróság jogerősen eltiltott 
a közügyek vagy foglalkozásának gyakorlásától. 

 (3) A kitüntetés visszavonására az adományozás szabályait kell alkalmazni.  
 
8. § (1) A kitüntetések adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező feladatokat a 

polgármester látja el. 
 (2) A kitüntetések adományozásával kapcsolatos nyilvántartási és pénzügyi 

feladatokat a jegyző látja el. 
 (3) A kitüntetések nyilvántartása tartalmazza: 

a) a kitüntetésben részesült személy nevét, lakcímét, 
b) a kitüntetés típusát, 
c) az adományozás időpontját, indokait, az adományozásról szóló határozatot, 
d) az esetleges visszavonás tényét, időpontját és az erről szóló határozatot. 

 
4. Záró rendelkezések 

 
9. § (1) A rendeletben szabályozott kitüntetések költségeinek fedezetét az önkormányzat 

éves költségvetésében biztosítja. 
 (2) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Bodrog, 2014. november 06. 
 
 
 Sütő Ervinné dr. Lukács Zoltán 
 polgármester jegyző 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
Bodrog, 2014. november 07-én  
 
 
 dr. Lukács Zoltán 
 jegyző  
 
Záradék 
Az egységes szerkezetbe foglalást elvégeztem. 
Bodrog, 2017. március 3. 
 
 
 dr. Lukács Zoltán 
 jegyző 


