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Bekecs Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
9/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 

a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről 

Bekecs Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 
Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a Magyarország címerének és zászlajának 
használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdés ében, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pont jában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § 

Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete azon személy, közösség munkájának méltó 
elismerésére, aki tevékenységével kimagasló érdemeket szerezett Bekecs község fejlődésében, jó 
hírnevének öregbítésében, kapcsolatainak ápolásában, valamint az egyetemes emberi értékek 
gyarapításában, az alábbi kitüntetéseket, elismerő címeket alapítja: 

a) PRO URBE BEKECSÉRT 
b) BEKECS KÖZSÉGÉRT 

2. PRO URBE BEKECSÉRT 

2. § 

(1) PRO URBE BEKECSÉRT kitüntetés és emlékplakett adományozható annak a személynek vagy 
közösségnek, aki a község életének a fejlesztése terén hosszabb időn át kiemelkedő munkát végzett 
és ezzel jelentősen hozzájárult a község szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, 
hírnevének öregbítéséhez. 

(2) A kitüntetéssel járó emlékplakett kör alakú, egyoldalas plakett. A plaketten Bekecs község címere 
látható, a kép felső részének kör alakú szélén „PRO URBE BEKECSÉRT” felírással. 

(3) Az emlékplakettet díszdobozban kell elhelyezni. A díszdoboz kinyitott fedőlapjának belső oldalán 
a kitüntetett neve és a kitüntetés éve szerepel. 

(4) „PRO URBE BEKECSÉRT” kitüntetés legfeljebb évente öt adományozható. 

(5) A kitüntetés adományozását jelentős évfordulóhoz, állami vagy helyi eseményhez kell kötni. 

(6) A kitüntetéssel az 2. § (2) bekezdésében leírt plakett, oklevél és maximum 50.000,-Ft. értékű 
emléktárgy jár.  

3. BEKECS KÖZSÉGÉRT 

3. § 

(1) „BEKECS KÖZSÉGÉRT” kitüntetés adományozható annak a személynek vagy közösségnek, aki 
Bekecs településen huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végzett, kimagasló eredményt ért el. 
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(2) A kitüntetéssel járó emléklap A/4-es, egyoldalas emléklap. Felső egyharmadában a község címere, 
a címer alatt vízszintes felirattal „BEKECS KÖZSÉGÉRT”, alatta az adományozás éve, a kitüntetett 
neve. 

(3) „BEKECS KÖZSÉGÉRT” kitüntetés legfeljebb évente tíz adományozható. 

(4) A kitüntetés adományozását jelentős évfordulóhoz, állami vagy helyi eseményhez kell kötni. 

4. Az adományozás rendje 

4. § 

(1) A kitüntetés adományozására javaslatot tehet a képviselő-testület tagja, bizottsága, a polgármester, 
a jegyző, valamint az önkormányzati intézmény vezetője. 

(2) A kitüntetési javaslatot az Ügyrendi Bizottság véleményével együtt a polgármester terjeszti a 
képviselő-testület elé. 

(3) A kitüntetés adományozására a képviselő-testület jogosult. 

5. Vegyes rendelkezések 

5. § 

(1) A kitüntetett személyekről a Bekecsi Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. 

(2) A kitüntetések és juttatások költségeinek fedezetét Bekecs Község Önkormányzata az éves 
költségvetésében biztosítja.  

6. Záró rendelkezések 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

7. § 

Hatályát veszti a 15/2003.(IX.1.) önkormányzati rendelet. 

 

 
         dr. Bodnár László                                                          Barta Csilla 
           polgármester                                                                     jegyző 

 
 
Kihirdetve: 
Bekecs, 2021. június 7. 
 
 
 
          Barta Csilla  
             jegyző 



3 

 
Általános Indokolás 

 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. 
évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdése felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, 
hogy rendeletben szabályozza elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben 
részesíthető személyek körét, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét. 
Bekecs Község Önkormányzata, az általa alapított kitüntetések, elismerő címek adományozásának 
rendjéről szóló és jelenleg hatályban lévő rendeletét 2003-ban alkotta. A teljes rendelet 
felülvizsgálandó, így célszerűnek mutatkozott egy új rendelet megalkotása, amely tartalmilag ( a 
kitüntetések tekintetében) nem változott, de az adományozás eljárásrendje és feltételrendszere 
kevésbé kötött. 
  


