
 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

4/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete 

a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról  

 

 
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  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. A helyi kitüntetések és elismerő címek 

 

1. § Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 

község elismerésének és megbecsülésének kifejezése céljából a következő helyi kitüntetéseket 

és elismerő címeket alapítja: 

a) Ászár Község Díszpolgára cím (a továbbiakban: díszpolgári cím) 

b) Simon István-díj 

c) Öllős Mór-díj. 

 

 

2. A helyi kitüntetések és elismerő címek adományozásával kapcsolatos eljárás 

 

2. § (1) A helyi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról a képviselő-testület minden   

évben május 30-ig dönt. 

(2) Egyféle helyi kitüntetés, elismerő cím egy személy részére egyszer adományozható, 

és a kitüntetettől vissza nem vonható. 

 (3) A képviselő-testület helyi kitüntetés vagy elismerő cím adományozásáról szóló 

határozatában meg kell jelölni az adományozás alapjául szolgáló érdemeket. 

3. § A helyi kitüntetésekhez és elismerő címekhez járó díszoklevélnek tartalmaznia kell: 

a) a község címerét, 

b) az adományozott nevét, 

c) az adományozás indokait, 

d) az adományozott kitüntetés, elismerő cím megnevezését, 

e) az adományozó képviselő-testületi határozat számát és keltét, 

f) a polgármester és a jegyző aláírását, és 

g) a képviselő-testület díszpecsétjének lenyomatát. 

 

 

3. A díszpolgári cím 

 

 

4.§ A képviselő-testület díszpolgári címet adományoz annak az Ászáron született, vagy élete 

során bármikor Ászáron élt természetes személynek, aki  

a) műszaki, művészeti vagy tudományos életművével országos vagy nemzetközi 

szinten jelentős eredményt ért el, vagy  

b) hosszabb időn keresztül végzett tevékenységével kiemelkedően szolgálta 

Magyarország vagy más nemzetek fejlődését, a békét, a kultúrát, az emberiség 

egyetemes értékeit. 
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5.§ (1)  A díszpolgári címhez díszoklevél és kisplasztika jár. 

 

(2) A díszpolgári címhez járó kisplasztika 25 cm magas, bronzból készült, Szent 

Györgyöt ábrázolja, amint a földön fekvő sárkányt ledöfi, talapzatán pedig az „Ászár 

Község Díszpolgára” felirat látható 

 

6.§ (1) A díszpolgári cím adományozására a képviselő-testület tagjai évente április 30-ig 

írásban, az adományozás alapjául szolgáló érdemek felsorolása mellett tehetnek 

javaslatot. 

(2)   Díszpolgári cím évente egy személy részére adományozható. 

(3) A díszpolgári címet a polgármester ünnepélyes keretek között, állami, önkormányzati 

ünnephez, világnaphoz, vagy az adományozott valamely személyes ünnepéhez 

kapcsolódóan adja át. 

7. § A díszpolgár 

a) az önkormányzat az által rendezett jelentősebb ünnepségekre, eseményekre 

meghívót kap, 

b) a képviselő-testület külön határozata alapján meghívható az Ászárt képviselő 

önkormányzati delegációkba. 

 

4. A Simon István-díj 

 

8. § A képviselő-testület Simon István-díjat adományoz annak, aki 

a) Ászár község fejlesztésében kiemelkedően munkálkodott, tevékenységével a 

község gazdaságának, kultúrájának fejlődését, az itt élők életkörülményeinek 

javítását kimagaslóan szolgálta, vagy 

b) kiemelkedő helyi közéleti tevékenységet végzett, vagy 

c) tevékenysége révén Ászár országos, illetve nemzetközi ismertségét, hírnevét és 

rangját növelte, kapcsolatainak körét bővítette. 

9.§ (1)  A Simon István-díjhoz díszoklevél és  emlékplakett jár. 

 

(2) A Simon István-díjhoz járó emlékplaketten a község neve és címere, a „Simon István-

díj” felirat, az adományozott neve, valamint az adományozás időpontja látható. 

 

10. § (1) A Simon István-díj adományozására bármely ászári lakos, valamint a községben 

működő intézmény, civil szervezet, egyház évente április 30-ig írásban, az 

adományozás alapjául szolgáló érdemek felsorolása mellett tehet javaslatot a 

képviselő-testületnek. 

          (2)   A Simon István- díj évente egy személy részére adományozható. 

(3) A Simon István-díjat a polgármester ünnepélyes keretek között a Jászai Emlékhét 

rendezvénysorozat keretében, február 24-én adja át. 
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5. Az Öllős Mór-díj 

 

11. § A képviselő-testület Öllős Mór-díjat adományoz annak az adott tanévben ászári 

nevelési, oktatási intézményből nyugdíjba vonuló pedagógusnak, aki legalább 10 éven át 

Ászáron pedagógus munkakörben nevelt, tanított, oktatott, és ászári munkássága során 

 

a)  folyamatosan magas színvonalon folytatta nevelő, oktató munkáját, vagy 

b)  intézményének vagy Ászár községnek elismerést szerzett. 

12.§ (1)  AZ Öllős Mór-díjhoz díszoklevél és emlékplakett jár. 

 

(2) Az Öllős Mór-díjhoz járó emlékplaketten a község neve és címere, az adományozottat 

nyugdíjazó nevelési, oktatási intézmény neve és címere, az „Öllős Mór-díj” felirat, 

az adományozott neve, valamint az adományozás időpontja látható. 

 

13. § (1) Az Öllős Mór-díj adományozására az ászári nevelési, oktatási intézmények vezetője 

vagy bármely pedagógusa április 30-ig írásban, az adományozás alapjául szolgáló 

érdemek felsorolása mellett tehet javaslatot a képviselő-testületnek. 

 (2) Az Öllős Mór-díjat a polgármester ünnepélyes keretek között, az évi 

pedagógusnaphoz kapcsolódva adja át. 

 

 

6. Záró rendelkezések 

 

14.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

     Pekár Zsolt           dr Istvándi Csilla 

     polgármester                                  jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetve:  

2016. április 29. 

 

dr Istvándi Csilla 

      jegyző 


