
Zalaboldogfa község Önkormányzati Képviselőtestületének 
7/2006. (VI.19.) sz. önkormányzati rendelete 

a helyi kitüntetések alapítására és adományozására 
 

Zalaboldogfa Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv) 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, a Magyar Köztársaság  kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv. 7. §-ában, 
valamint az Ötv 1. § (6) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazása alapján az 
önkormányzati elismerések alapításáról, odaítéléséről és az adományozás eljárásáról 
az alábbi rendeletet alkotja: 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
1. §  

 
Zalaboldogfa Község Önkormányzati Képviselőtestülete méltó módon kívánja 
elismerni azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik, (amelyek) 
tevékenységükkel hozzájárultak Zalaboldogfa település fejlődéséhez, jó hírének 
növeléséhez, akik (amelyek) kiemelkedően és maradandóan gazdagították a község 
gazdasági, társadalmi, kulturális, művészeti, sport és egyéb értékeit, magas 
színvonalú, példamutató, lelkiismeretes, eredményes tevékenységet végeztek e 
munkájuk során. 
Ennek a kívánalomnak megfelelően Zalaboldogfa Község Önkormányzati 
Képviselőtestülete az alábbi elismerési formákról rendelkezik: 
 
 - „PRO URBE” DÍJ  
 - ARANYOZOTT KÖZTÁRSASÁG ÉRME 
 - EZÜSTÖZÖTT KÖZTÁRSASÁG ÉRME 
 
 

2. §  
 

PRO URBE DÍJ 
elismerés 

 
(1) PRO URBE DÍJ adományozható annak a személynek, illetve szervezetnek, 

közösségnek, aki (amely) az önkormányzati ciklus négy éve során eredményes, 
példamutató tevékenységet végzett, a fejlesztés, a sport és a közösségi élet egyéb 
területén példa értékű, kiemelkedően magas színvonalú munkájával hozzájárult 
Zalaboldogfa fejlődéséhez.  

 
(2)  A Képviselőtestület az önkormányzati választási ciklus utolsó évében rendezett 

„Falunap” előestéjén ünnepélyes keretek között egy, továbbá rendkívüli esetben, 
külön határozatával további egy PRO URBE díjat adományozhat. 

 
(3) E kitüntetésre a képviselőtestület tagjai, állandó bizottságai, a községben működő 

társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti 
szervek és az egyházközség, továbbá legalább 10 Zalaboldogfai állandó lakos 
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tehet javaslatot, melyet részletes indokolással, az átadás évének június 30. napjáig 
kell megküldeni a község polgármesterének. 
A kitüntetésről a polgármester előterjesztése alapján a képviselőtestület minősített 
többséggel határoz. 

 
(4) A kitüntetett Zalaboldogfa polgármesterétől ünnepélyes keretek között veheti át a 

díjat, mely 100 mm átmérőjű Zalaboldogfa címerével és „ZALABOLDOGFA” 
körfelirattal vésett, 1 színnel (zöld) festett bronz plakett, melynek érmedobozának 
felnyíló részén belülről ráerősített laminált kártya dokumentálja az eseményt.  

 
(5) Dokumentáció szövege: Zalaboldogfa község Önkormányzati képviselőtestülete 

……. Számú határozatával …. Sorszám alatt kiadott „PRO URBE DÍJ” kitüntető 
címet adományozza ………………. Úrnak/Úrhölgynek A község sokoldalú 
fejlődésében, hírnevének gyarapításában végzett köszönetre és elismerésre méltó 
munkájáért. A kitüntető cím a FALUNAP alkalmával ………..-án kerül 
ünnepélyes keretek között átadásra.” 

 
(6) A kitüntetettet a község által rendezett ünnepségekre, rendezvényekre meg kell 

hívni. 
 

3. §  
 

ARANYOZOTT KÖZTÁRSASÁG ÉRME 
 

(1) ARANYOZOTT KÖZTÁRSASÁG érme adományozásával köszönhető meg a 
KÉPVISELŐTESTÜLET tagjainak a község építésében, fejlesztésében és 
környezetvédelmében, Zalaboldogfa kulturális és sport életében, egészségügyi 
és szociális szolgálatában, a község önkormányzatában vagy közigazgatásában 
végzett négy éves eredményes, példamutató tevékenység. 

 
(2) A Polgármester az önkormányzati választási ciklus utolsó évében rendezett 

„Falunap” előestéjén ünnepélyes keretek között adja át az aranyozott 
köztársaság érmét. 

 
(3) E kitüntetésre a képviselőtestület tagjai, állandó bizottságai, a községben 

működő társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, 
érdekképviseleti szervek és az egyházközség, továbbá legalább 10 Zalaboldogfai 
állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes indokolással, az átadás évének 
június 30. napjáig kell megküldeni a község polgármesterének. 
A kitüntetésről a polgármester előterjesztése alapján a képviselőtestület 
minősített többséggel határoz. 

 
(4) Az emlékérme leírása: 42,5 mm átmérőjű, két oldalán egyedi verettel készült 

bronz alapú, aranyozott érme plexi kapszulában, melynek 1. oldalán 
„MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” felirat koszorús címerrel, 2. oldalán a 
történelmi zászlók verete látható az ’56-os zászlóval. Érmedobozának felnyíló 
részén belülről ráerősített laminált kártya dokumentálja az eseményt.  
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(5) A dokumentáció szövege: „ARANYOZOTT KÖZTÁRSASÁG ÉRME” ……. 
Úrnak/Úrhölgynek Zalaboldogfa Önkormányzatában 200.. – 200… évek között 
végzett munkájáért köszönettel. Dátum,  Polgármester neve, Zalaboldogfa 
község polgármestere” 

 
(6) A kitüntetettet a község által rendezett ünnepségekre, rendezvényekre meg kell 

hívni. 
 
 

4. §  
 

EZÜSTÖZÖTT KÖZTÁRSASÁG ÉRME 
 

(1) EZÜSTÖZÖTT KÖZTÁRSASÁG ÉRME adományozható annak a személynek, 
illetve szervezetnek, közösségnek, aki (amely) az önkormányzati ciklus négy éve 
során eredményes, példamutató tevékenységet végzett, a fejlesztés, a sport és a 
közösségi élet egyéb területén példa értékű, kiemelkedően magas színvonalú 
tevékenységével hozzájárult e területen Zalaboldogfa jó hírnevéhez. 

 
(2) A Képviselőtestület évente 5 EZÜSTÖZÖTT KÖZTÁRSASÁG érmét 

adományozhat. 
 
(3) E kitüntetésre a képviselőtestület tagjai, állandó bizottságai, a községben működő 

társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti 
szervek és az egyházközség, továbbá legalább 10 Zalaboldogfai állandó lakos 
tehet javaslatot, melyet részletes indokolással, az átadás évének június 30. napjáig 
kell megküldeni a község polgármesterének. 
A kitüntetésről a polgármester előterjesztése alapján a képviselőtestület minősített 
többséggel határoz. 

 
(4) A kitüntetett Zalaboldogfa polgármesterétől ünnepélyes keretek között 42,5 mm 

átmérőjű, két oldalán egyedi verettel készült bronz alapú, ezüstözött emlékérmet 
vehet át plexi kapszulában, melynek 1. oldalán „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” 
felirat koszorús címerrel, 2. oldalán a történelmi zászlók verete látható az ’56-os 
zászlóval. Érmedobozának felnyíló részén belülről ráerősített laminált kártya 
dokumentálja az eseményt.  

 
(5) A dokumentáció szövege: „EZÜSTÖZÖTT KÖZTÁRSASÁG ÉRME” ……. 

Úrnak/Úrhölgynek Zalaboldogfa községért végzett munkájáért köszönettel. 
Dátum,  Polgármester neve, Zalaboldogfa község polgármestere” 

 
 (5) A kitüntetettet a község által rendezett ünnepségekre, rendezvényekre meg kell 

hívni. 
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KÖZÖS RENDELKEZÉSEK  
 

(1) Nem adományozható elismerés azon személyek számára, illetve a méltatlanság 
esetére megállapított eljárást kell alkalmazni azzal szemben, akit jogerős fegyelmi 
határozat, vagy büntető ítélet elmarasztal. 

 
(2) Az elismerő díjak adományozását, illetve azok esetleges visszavonását a helyi 

sajtóban közzé kell tenni. 
 
(3) Az elismerésekkel összefüggő kiadásokat az önkormányzat költségvetésében kell 

biztosítani. 
 
(4) A díjazottakról a Körjegyzőség Hivatala nyilvántartást vezet. 
 
(5) Az e rendelet hatályba lépése előtt adományozott kitüntetések továbbra is 

viselhetők. 
 
(6) Ha a kitüntetett, illetve a díjjal jutalmazott személy, szervezet, egyesület, 

közösség méltatlanná válik az elismerő cím viselésére, annak visszavonására az 
adományozásra vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. 

 
 

5. §  
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
 

(1) Jelen  rendelet  a kihirdetés napján lép hatályba. 
(2) A hatálybalépés évében  

a) az e rendeletben írt határidőket nem kell alkalmazni,  
b) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott 5 főnél több személy tevékenysége is 

elismerhető a Képviselőtestület döntése szerint. 
 
Zalaboldogfa,  2006. június 16. 
 
 
 

Takács Árpádné  
jegyző 

Luter Péter  
polgármester 

 
Záradék: 
 
A rendelet a község hirdetőtábláján  2006. június 19-én kihirdetve. 
 
Zalaboldogfa, 2006.június 19. 
 
 
 

Takács Árpádné 
Körjegyző 
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