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Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

14/2012. (IX.13.) önkormányzati rendelete 

a képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről, díjakról  és díszpolgári címről
1
 

 

Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. tv. 24. § (9) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

tv. 1. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:   

 

I. Fejezet 

 

Általános rendelkezések 

 

1. §
2
 A képviselő-testület kitüntetést adományoz „Mezőfalváért” címmel, Díszpolgári címet 

adományoz „Mezőfalva Díszpolgára” címen, díjat adományoz „Klics Ferenc Díj” és „József 

nádor Díj”  címen. 

 

2. § A képviselő-testület által alapított elismerésekre szóló javaslatot minden esetben írásban 

kell benyújtani Mezőfalva Polgármesteréhez címezve. 

 

3. § A polgármester a beérkező javaslatot a képviselő-testület soron következő ülésére, de 

legkésőbb 60 napon belül döntésre a képviselő-testület elé terjeszti. 

 

4. § Javaslatot a polgármester, alpolgármester, a képviselő-testület tagjai, a jegyző, a 

képviselő-testület bizottsága nevében a bizottsági elnök, a nemzeti kisebbségi önkormányzat 

elnöke, a mezőfalvi civil szervezet nevében annak vezetője terjeszthet elő.  

 

5. § A javaslatot részletes, a jelöltet, tevékenységét és eredményeit bemutató indokolással kell 

ellátni.  

 

6. § A képviselő-testület a javaslatról minősített szótöbbséggel dönt. A döntésnek tartalmaznia 

kell az átadó személyét és az átadás idejét is.  

 

7. § A képviselő-testület a kitüntetést és a Díszpolgári címet visszavonhatja, amennyiben a 

díjazott arra méltatlanná válik. Erről a tényről a képviselő-testület egyhangú döntéssel 

határoz.  

 

II. Fejezet 

 

MEZŐFALVÁÉRT  KITÜNTETÉS 

 

8. § A kitüntetés formája oklevél és plakett. A kitüntetéssel 50.000,- Ft pénzjutalom jár.  

 

9. § A kitüntetést a képviselő-testület Mezőfalva Nagyközség fejlődéséért és hírnevét 

előmozdító kifejtett több éves szakmai munkáért, illetve több éves közösségi munkáért 

adományozza.  
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III. Fejezet 

 

DÍSZPOLGÁRI  CÍM 

 

10. § A képviselő-testület Díszpolgári címet adományozhat Mezőfalva fejlődésében élenjáró 

tevékenységért, Mezőfalva fejlődését kimagaslóan elősegítő tevékenységért, Mezőfalváért 

kifejtett több évtizedes szakmai tevékenységért, Mezőfalváért kifejtett több évtizedes 

közösségi tevékenységért.  

 

11. § A kitüntetés formája oklevél és plakett, a Díszpolgári címmel 100.000,-  Ft pénzjutalom 

jár.  

 

IV. Fejezet 

 

JÓZSEF NÁDOR DÍJ ÉS KLICS FERENC DÍJ
3
 

 

12. § A képviselő-testület József nádor Díjat adományozhat azon személyek vagy szervezetek 

részére, akik saját vagyonukból a települési közösségi célok megvalósítása érdekében jelentős 

összeget, vagy anyagi szolgáltatást nyújtanak.  

 

13. § A díj Fekete Tamás szobrászművész József nádor plakettje díszdobozban és alkalmi 

oklevéllel kerül kiadásra.  

 

13/A. §
4
 (1) A képviselő-testület Klics Ferenc díjat adományozhat a sport és az egészséges 

életmód területén kifejtett élenjáró tevékenységért, valamint az e területen elért eredményért. 

 

(2) A díj oklevéllel és 30.000,- Ft pénzjutalommal kerül kiadásra. 

 

V. Fejezet 

 

Záró rendelkezések 

 

14. § E rendelet 2012. október 1.  napán lép hatályba. 

 

15. § Hatályát veszti Mezőfalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. 

(V.25.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület által adományozható kitüntetésekről, 

díjakról és díszpolgári címről. 

 

Mezőfalva, 2012. szeptember 12. 

 

Márok Csaba sk.                                                                                   Dr. Woth László sk. 

  Polgármester                                                                                        címzetes főjegyző 

 

 

A rendelet kihirdetve: 2012. szeptember 13. 

                                                                                Dr. Woth László sk. 

                                                                                 címzetes főjegyző 
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