
Mosonszolnok Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete 

6/1999.(III.31.) ÖKT sz. 
R E N D E L E T E 

 
helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 

 
Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. LXV. tv. 1. §. (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
továbbá attól a céltól vezérelve, hogy a község szolgálatában kiemelkedő érdemeket 
szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és 
cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor 
elé 

MOSONSZOLNOK KÖZSÉGÉRT 
emlékérmet, valamint             

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA 
címet alapít. 
 

I. Fejezet 
Mosonszolnok Községért emlékérem 

 
1. §. 

 
(1) Mosonszolnok Községért emlékérem adományozható annak a magyar, vagy 

külföldi állampolgárnak, akinek munkássága a község számára kiemelkedő volt. 
 
(2) Az emlékérem évente 3 fő részére adományozható. 
 
(3) Az emlékéremmel díszoklevél, valamint a mindenkori minimálbér összegének 

megfelelő jutalom jár. 
 
 

2. §. 
 
(1) Az emlékérem tulajdonosa az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, 

valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint az emlékérem 
tulajdonosait megilletik. 

 
(2) Az emlékérem tulajdonosa: 

a.) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein 
b.) az Önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és lehetőség 

szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. §. 
 
(1) Mosonszolnok Községért emlékérmet a március 15. és az augusztus 20. 

alkalmával rendezett ünnepségeken kell átadni. 
 
(2) Az elismerés odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a 

Képviselő-testület előkészítő bizottságot jelöl ki a község köztiszteletben álló 
polgárai közül. 
Az előkészítő bizottság elnöke a polgármester. 

 
(3) Az előkészítő bizottság javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki, a 

javaslatok alapján az adományozásról a Képviselő-testület dönt. 
 
(4) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén az emlékérem posztumusz 

is adományozható. 
Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult. 
 

(5) A Képviselő-testület az elismerések odaítéléséről minősített többségű 
szavazással dönt. 

 
 

4. §. 
 
(1) Mosonszolnok Községért emlékérem visszavonható, ha az elismerésben 

részesített személy arra érdemtelenné válik. 
 
(2) A visszavonás módjára a 3. §-ban foglalt szabályokat kell megfelelően 

alkalmazni. 
 

5. §. 
 

(1) Az elismerésben részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást 
vezet és gondoskodik a 2. §. (2) bekezdésében foglaltak betartásáról. 

 
(2) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a Polgármesteri Hivatal éves 

költségvetésében kell biztosítani. 
 
(3) A Mosonszolnok Községért emlékérem 9 cm átmérőjű, 0,5 cm vastag, kör alakú, 

bronzból készült. 
     A középmezőben a község címere látható. 
     Az emlékérmet kiemelkedő „Mosonszolnok Községért” felirat koszorúzza. 
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II. Fejezet 
Mosonszolnok Község díszpolgára 

 
6. §. 

 
(1) Mosonszolnok Község díszpolgára cím adományozható annak a magyar, vagy 

külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy 
egész életművével hozzájárult Mosonszolnok Község fejlődéséhez, jó 
hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt 
egyébként köztiszteletben áll. 

 
(2) A díszpolgári cím évente1 alkalommal adható. 
 
(3) A díszpolgári címmel a község címerével ellátott arany pecsétgyűrű jár, melynek 

értéke a mindenkori minimálbér 2,5-szörös összegével azonos. 
 
 

7. §. 
 
(1) Mosonszolnok Község díszpolgára személyi kitüntetés. 
 
(2) A díszpolgári cím tulajdonosa az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető 

címet, valamint élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a 
díszpolgári cím tulajdonosát megilletik. 

 
(3) A díszpolgári cím tulajdonosa  

a.) tanácskozási joggal részt vehet a Képviselő-testület ülésein 
b.) az Önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és lehetőség 

szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg. 
 

 
8. §. 

 
(1) Mosonszolnok Község díszpolgára címet a március 15. vagy az augusztus 20. 

alkalmával rendezett ünnepségen kell átadni. 
 
(2) Az elismerés odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a 

Képviselő-testület előkészítő bizottságot jelöl ki a község köztiszteletben álló 
polgárai közül. 
Az előkészítő bizottság elnöke a polgármester. 

 
(3) Az előkészítő bizottság javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki, a 

javaslatok alapján az adományozásról a Képviselő-testület dönt. 
 
(4) Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén a díszpolgári cím 

posztumusz is adományozható. 
Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult. 
 

(5) A Képviselő-testület az elismerések odaítéléséről minősített többségű 
szavazással dönt. 
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9. §. 
 
(1) Mosonszolnok Község díszpolgára cím visszavonható, ha az elismerésben 

részesített személy arra érdemtelenné válik. 
 
(2) A visszavonás módjára a 8. §-ban foglalt szabályokat kell megfelelően 

alkalmazni. 
 

10. §. 
 
(1) Az elismerésben részesített személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást 

vezet és gondoskodik a 7. §. (3) bekezdésében foglaltak betartásáról. 
 
(2) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a Polgármesteri Hivatal éves 

költségvetésében kell biztosítani. 
 
(3) A Mosonszolnok Község díszpolgára oklevél arany színű zsinóron függő községi 

pecséttel ellátott. 
Az oklevél tartalma: 
- felül középen ovális keretben a község címere, színe nyomással. 
- az oklevél szövege: 
 

„ Díszoklevél Mosonszolnok Község Önkormányzata …(név)-nak/nek 
Mosonszolnok Község Díszpolgára címet adományozza.” 
 
Mosonszolnok, adományozás napja. 
                                                                     Polgármester aláírása 

 
 
 

III. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
11. §. 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik. 
 
Mosonszolnok, 1999. március 25. 
 
 
                           Török Sándor                                  Bajcsai Jánosné 
                           polgármester                                         jegyző                                                       
 
Záradék: Rendelet kihirdetve: 1999. március 31. 
 
 
                                                                                  Bajcsai Jánosné 
                                                                                       jegyző 
 

 4



MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

8/2003.(V.28.) ÖKT 
 

R E N D E L E T E  
 

a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 
6/1999.(III.31.) ÖKT sz. rendelet módosítására 

 
 

1. §. 
 
A rendelet 3. §. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) Mosonszolnok Községért emlékérmet  a Képviselő-testület által meghatározott 

napon kell átadni. 
 

2. §. 
 
A rendelet 8. §. (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) Mosonszolnok Község Díszpolgára címet a Képviselő-testület által meghatározott 

napon kell átadni. 
 
 

3. §. 
 
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 5/2001.(II.23.) ÖKT 

rendelet. 
 
(3)A kihirdetésről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Mosonszolnok, 2003. május 27. 
 
 
 
  Török Sándor     Fazekas Gáborné  

polgármester      jegyző 
 
 

Záradék: Kihirdetve!  
Mosonszolnok, 2003. május 28. 
 
 
        Fazekas Gáborné 
         jegyző 
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MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

9/2004.(IV.30.) ÖKT   
 

R E N D E L ET E  
 

a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 
szóló 6/1999.(III.31.) ÖKT rendelet módosítására 

 
 

1. § 
 
A rendelet 1. §. (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(3)  Az emlékéremmel díszoklevél, valamint a mindkori minimálbér 1 - 4-szeres  
      összegének megfelelő jutalom jár.  
      A Képviselő-testület az adományozás évében határozatban mondja ki: 
      -  a minimálbér szorzószámát,   

- a jutalomként, vagy tárgyjutalomként kerül-e átadásra. 
 
 

2. § 
 
 
(1)A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Mosonszolnok, 2004. április 29. 
 
 
 
  Török Sándor     Fazekas Gáborné  

polgármester      jegyző 
 
 

Záradék: Kihirdetve! 2004. április 30-án. 
 
 
 

Fazekas Gáborné  
        jegyző 
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