
 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának  

16/2005. (VI.13.) sz rendelete 

Bugyi Nagyközség Díszpolgára Cím, valamint egyes 

kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről 

18/2005. (VIII.15.) 11/2007. (VIII.13.) 16/2008. (VIII.15.)  

14/2009. (VIII.10.) 26/2011. (IX.20.) 16/2012. (VII.30.) 14/2016. (VIII. 02.) 7/2017. (V.11.); 7/2019. 

(VII.09.); 13/2020. (VII.16.) és a 11/2021. (VII.19.); 11/2022. (V.20.); 18/2022. (VII.15.) sz. 

rendelettel egységes szerkezetben 

 

 

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. tv.7. §. (1) bekezdése, valamint a helyi 

önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXV. tv. 10. §. c.) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - Bugyi nagyközségért, 

lakóiért kiemelkedően magas színvonalon tevékenykedő                 

                személyek részére elismerésként díszpolgári címet adományoz, 

 -Bugyi nagyközségben az egészségügy, az ifjúság, a közszolgálat, a közbiztonság, a      

  környezetvédelem, a kultúra, területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb    

  időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás elismerésére kitüntető díjakat alapít,   

  amelyek adományozása céljából az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 
1Általános rendelkezések 

1.§. 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi kitüntető díjakat 

alapítja: 

a) Bugyi Nagyközség Díszpolgára Cím 

b) Bugyi Nagyközség Ifjúságáért „Énekes Sándor Díj 

c) Bugyi Nagyközség Kultúrájáért „Osváth László Díj 

d) Bugyi Nagyközség Egészségügyéért „Dr. Abay Frigyes Díj 

e) Bugyi Nagyközség Sportjáért Díj 

f) Bugyi Nagyközség Közszolgálatáért” Köztisztviselői Díj 

g) Bugyi Nagyközség Közbiztonságáért Díj 

h) Bugyi Nagyközség Környezetvédelméért „Törpe nőszirom Díj” 

i) Az Év Vállalkozója 
2j)  Bugyi Nagyközség Közösségéért Díj” 

 
(2) A kitüntető díjak adományozására javaslatot tehetnek: 
 

a) a Képviselő-testület tagjai, 
b) a Képviselő-testület bizottságai 
c) jegyző 
d) társadalmi szervezetek, egyesületek, 
e) a helyi kulturális és közművelődési intézmények, 
f) a nevelési-oktatási intézmények, szülői munkaközösségek, 
g) helyi vállalkozások 
h) magánszemélyek 

 
(3) 3A javaslatot a Képviselő-testületnek címezve írásban kell előterjeszteni. 
 

 
1 Módosította a 26/2011. (IX.20.) sz. rendelet, hatályos 2011. szeptember 20-tól 
2 Beiktatta a 11/2022. (V.20.) sz. rendelet, hatályos 2022. május 20-tól 
3 Módosította a 7/2017. (V.11.) sz. önk. rendelet, hatályos 2017. május 11. 17 órától 
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(4) A Kulturális Bizottság gondoskodik a díszpolgári címre javasoltak Képviselő-testületi 
előterjesztésének előkészítéséről. 

 
(5)1 Az (1) bekezdésben foglalt kitüntető díj adományozására írásban előterjesztést tehet: a Kulturális 

Bizottság, a polgármester, alpolgármester és a települési képviselők a (2) bekezdésben foglaltak 
szerint javaslattételi jogosultsággal rendelkezők véleményének figyelembevételével. 

 

 
22. § 

 

(1) A díszpolgári cím adományozásáról a Képviselő-testület határoz, minősített többséggel. 

 

 

(2) A Kulturális Bizottság gondoskodik a díszpolgári címre javasoltak Képviselő-testületi 
előterjesztésének előkészítéséről. 

 

 

3. § 

 

(1) A díszpolgári cím adományozásának kihirdetésére Képviselő-testületi ülésen, vagy a település 

egyik  jelentős  ünnepségén kerülhet sor. 

 

(2) A díszpolgári cím adományozásakor kerül átadásra: 

 

a) díszes kivitelű oklevél a Polgármester aláírásával, és a Képviselő-testület bélyegzőjével ellátva, 

b) a díszpolgári cím adományozásáról szóló igazolás, 

 

c-a.) művészi színvonalú egyedi ajándéktárgy, maximum 100 e Ft értékben (évente az inflációval 

követve) amelynek felirata tartalmazza a díszpolgár    nevét, a „Bugyi Nagyközség Díszpolgára” 

feliratot és az adományozás évét, 

 

4. § 

 

(1) A díszpolgári oklevélnek és igazolásnak tartalmaznia kell: 

 

a) az adományozó szerv nevét, 

 

b) az adományozott nevét, (foglalkozását, lakcímét) 

c) az adományozás indokát, 

d) az adományozás időpontját 

 

(2) Az adományozásról jegyzőkönyvi kivonatot kell készíteni és ezt az adományozott fényképével a 

Levéltárnak meg kell küldeni. 

 

(3) A díszpolgári címben részesítettekről névkönyvet kell vezetni a Polgármesteri Hivatal Titkárságán. 

 

(4) A díszpolgári cím adományozását nyilvánosságra kell hozni a helyi és a vármegyei3 sajtóban. 

 

5. § 

 

Bugyi Nagyközség díszpolgárát az alábbi jogok illetik meg: 

 

a) Viselheti a díszpolgári címet. 

b) A Képviselő-testület által szervezett eseményekre, ünnepségekre meg kell hívni. 

 
1 Módosította a 7/2017. (V.11.) sz. önk. rendelet, hatályos 2017. május 11. 17 órától 
2 Módosította a 26/2011. (IX.20.) sz. rendelet, hatályos 2011. szeptember 20-tól 
3 Módosította : xxxxx 
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c) Az Önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvényeket díjtalanul látogathatja. 

d) elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – Bugyi Nagyközség Önkormányzata saját halottjának 

tekinti és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára. 

6. §.  Bugyi Nagyközség Ifjúságáért „Énekes Sándor Díj” 

(1) A díj adható annak a Bugyin  

a) dolgozó pedagógusnak, akinek munkája, embersége példaértékű volt a tanítványok, a kollégák 

és a szülők között is, aki kiemelkedő teljesítményt ért el az óvodai, iskolai oktató-nevelő 

munkában, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültsége 

alapján élen járt az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és 

alkalmazásában, 

b) 1Az ifjúság nevelésében közvetett módon közreműködő a község közéletében kimagasló 

tevékenységet végző személynek, társadalmi szervezetnek, egyházi közösségnek, 

közművelődési intézménynek, civil szervezetnek, amely a településen huzamos ideig 

kiemelkedő munkát végzett. 

       
2(2)  

(3)3 A Bugyi Nagyközség Ifjúságáért „Énekes Sándor Díj” kitüntető cím adományozására, előterjesztést 

tehet: az   Oktatási, Művelődési, Szabadidő és Sport Bizottság, a polgármester és a települési képviselők   

a (2) bekezdésben foglaltak szerint javaslattételi jogosultsággal rendelkezők alapján.   

 

(4)4 Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2011. évben két Énekes Sándor díjat ad ki.  

(5)5 Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2012. évben két Énekes Sándor díjat ad ki. 

(6)6 Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2016. évben két Énekes Sándor díjat ad ki. 

(7)7 Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2019. évben két Énekes Sándor díjat ad ki. 

(8)8  Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2020. évben két Énekes Sándor díjat ad ki. 

(8a)9  Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2021. évben két Énekes Sándor díjat ad ki.  
 

7. § Bugyi Nagyközség Kultúrájáért „Osváth László Díj” 

(1)10 A díj adományozható azoknak, akik kiemelkedő eredményt értek el a közművelődési munkában 

Bugyi Nagyközség Kultúrájáért, a közművelődésért, a közművelődés korszerű formáinak és 

módszereinek kidolgozásában és meghonosításában, és mindezek mellett kitűnnek a közéletben való 

részvételükkel, társadalmi aktivitásukkal is.” 

 

(2) A díj adományozható azoknak, akik kiemelkedő eredményt értek el a közművelődési munkában, az 

ifjúság művelődéséért végzett munkában, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek 

kidolgozásában és meghonosításában, és mindezek mellett kitűnnek a közéletben való részvételükkel, 

társadalmi aktivitásukkal is. 

 

(3)11  

 

 

(4)12 A díjazás szempontjai: 

 
1 Módosította a 26/2011. (IX.20.) sz. rendelet, hatályos 2011. IX.20-tól 
2 Törölte a 26/2011. (IX.20.) sz. rendelet, hatályos 2011. IX.20-tól 
3 Beiktatta a 18/2005. (VIII.15.) hatályos 2005. VIII.10 - től 
4 Beiktatta a 11/2007. (VIII.13.); 17/2011. (VIII.08.) 
5 Beiktatta a 16/2012. (VII.30.) hatályos 2012. VII.30-tól, hatálytalan 2012. augusztus 21-től 
6 Beiktatta a 14/2016. (VIII.02.) hatályos 2016. VIII. 02-án 17 órától, hatálytalan 2016. augusztus 21-től 
7 Beiktatta a 7/2019. (VII.10.) sz. önk rendelet, hatályos 2019. VII.09-től, hatálytalan 2019. augusztus 21-től 
8 Beiktatta a 13/2020. (VII.16.) sz. önk. rendelet, hatálytalan 2020. augusztus 21-től 
9 Beiktatta a 11/2021. (VII.19.) sz. önkorm. rendelet, hatálytalan 2021.augusztus 21-től 
10 Módosította a 18/2005. (VIII.15.) hatályos 2005. VIII.10 - től 
11 Törölte a 26/2011. (IX.20.) hatályos 2011. IX.20-tól 
12 Módosította a 18/2005. (VIII.15.) hatályos  2005. VIII.10 - től 
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a) a településen rendezett községi szintű és egyéb rendezvények szervezésében és 

lebonyolításában több éven keresztül folyamatosan végzett magas színvonalú szervezői, vagy 

felkészítő munka, 

b) a településen rendezett községi szintű és egyéb rendezvények során bemutatott magas 

színvonalú produkció, 

c) művészi színvonalú képzőművészeti alkotások kiállításon történő rendszeres bemutatása, 

d) művészeti csoportok, amatőr együttesek vezetése több éven keresztül, 

e) oktatási intézményekben több éven át kifejtett magas színvonalú kulturális tevékenység ( 

szakkörök, csoportok vezetése, rendszeres bemutatkozása az iskolán kívül is, fellépés a  

rendezvényein), 

f) történelmi évfordulókhoz kapcsolódó programsorozat színvonalas kidolgozása, megszervezése, 

lebonyolítása, 

g) nemzeti és társadalmi ünnepek települési szinten méltó megünneplése érdekében több éven át 

kifejtett tevékenység, 

h) a település néphagyományának, szokásainak felelevenítése, a népi kultúra tárgyi emlékeinek 

gyűjtése, bemutatása területén több éven át végzett munka, 

i) a település lakosságát minél nagyobb számban megmozgató, az egészséges és esztétikus 

környezet alakítása érdekében kifejtett tevékenység, 

j) a nagy nemzeti sorsfordulók hőseinek emléket állító munka. 

 
1(5)  

 

8. § Bugyi Nagyközség  Egészségügyéért  „Dr. Abay Frigyes Díj” 

 

(1) A díj adományozható Bugyi nagyközség egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő 

tevékenységet kifejtő orvosoknak, gyógyszerészeknek, ápoló és egyéb szociális munkában 

kiemelkedő munkát végző személyeknek, szervezetnek. 

 

(2) 2 

 

(3) A díjazás szempontjai: 

 

a) A  település intézményeiben több éven át kifejtett magas színvonalú egészségügyi és szociális 

tevékenység. 

 

b) A  település működési területén tartósan kifejtett magas színvonalú egészségügyi és szociális 

tevékenység. 

 

(4)3  

9. §  Bugyi Nagyközség Sportjáért  Díj 

(1) A  Bugyi Nagyközség  Sportjáért Díj adományozható a település érdekében kifejtett kiemelkedő 

sportmunkáért, azoknak a személyeknek, vagy egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek, akik a 

kimagasló teljesítményük mellett magatartásukkal is példamutatók. 

 

(2) A kitüntetés adható: 

 

a) több éves kiváló sportolói munka, sportvezetői tevékenység, edzői munka elismeréseként, 

b) országos versenyeken elért I-III. helyezésért, 

c) nemzetközi versenyeken való jó szereplésért, 

d) kiemelkedő szponzori tevékenységért. 

 

 
1 Törölte a 26/2011.(IX.20.) hatályos 2011. szept. 20-tól 
2 Törölte a 26/2011.(IX.20.) hatályos 2011. szept. 20-tól 
3 Módosította a 18/2005. (VIII.15.) hatályos 2005. VIII.10-től; törölte a 26/2011.(IX.20.) hatályos 2011. szept. 20-

tól 
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(3) 1 

 

 (4)2  

(5)3 a) Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2009. évben két „Bugyi Nagyközség Sportjáért Díj”-at ad 

ki.  

10. §  „Bugyi Nagyközség Közszolgálatáért” Köztisztviselői Díj 

(1)  A díj adományozható annak, aki kiemelkedő teljesítménnyel vesz részt Bugyi Nagyközség 

Polgármesteri Hivatala munkájában a korszerű, emberséges és hatékony  közigazgatás, ügyfélfogadás és 

helyi irányítás megteremtésében.  

 

- (2)4 

 

(3)  Díjazás szempontjai: 

- minimum 5 éves közszolgálati jogviszony Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál, 

- közigazgatási alap, vagy  szakvizsga megléte 

- Bugyi nagyközség Önkormányzat érdekeit szem előtt tartva jár el, 

- magas szakmaisággal bíró, jogszerű, kifogástalan munkavégzés.  

 

(4)5   

 

11. §   Bugyi Nagyközség Közbiztonságáért Díj 

(1) Kitüntető cím adományozható azoknak, akik kiemelkedő teljesítménnyel vesznek részt Bugyi 

Nagyközség közbiztonságának javításában, bűnmegelőzés és a biztonságos település megvalósítása 

feladatának végrehajtásában 

 

(2) 6 

 

(3)  Díjazás szempontjai: 

- bűnmegelőzésben, felderítésben kiemelkedő, példamutató részvétel 

- közbiztonság színvonalának javításában való aktív részvétel 

- lakosság illetve település biztonságérzetének javításában való aktív részvétel. 

 

(4)7  

12. §  Bugyi Nagyközség Környezetvédelméért „ Törpe nőszirom Díj” 

(1) Kitüntető cím adományozható annak, aki kiemelkedő teljesítménnyel vesz részt Bugyi nagyközség 

tiszta környezetének kialakításában, természeti környezetének védelmében. A díj adományozható 

azon magánszemélyeknek, civil szerveződéseknek, vállalkozásoknak, akik a település 

környezetvédelméért és a hulladékmentes településért a leghatékonyabban tevékenykednek. 

 

(2) 8 

 

(3) Díjazás szempontjai: 

 

 
1 Törölte a 26/2011.(IX.20.) hatályos 2011. szept. 20-tól 
2 Módosította a 18/2005. (VIII.15.) hatályos 2005. VIII.10-től; törölte a 26/2011.(IX.20.) hatályos 2011. szept. 20-

tól 
3 Beiktatta a 14/2009. (VIII.10.) hatályos 2009. VIII.10-től; hatályát veszti 2009. XII.31.-én 
4 Törölte a 26/2011.(IX.20.) hatályos 2011. szept. 20-tól 
5 Módosította a 18/2005. (VIII.15.) hatályos 2005. VIII.10. Törölte a 26/2011.(IX.20.) hatályos 2011. szept. 20-tól 
6 Törölte a 26/2011.(IX.20.) hatályos 2011. szept. 20-tól 
7 Módosította a 18/2005. (VIII.15.) hatályos 2005. VIII.10. Törölte a 26/2011.(IX.20.) hatályos 2011. szept. 20-tól 
8 Törölte a 26/2011.(IX.20.) hatályos 2011. szept. 20-tól 
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− helyi környezetvédelem terén kiemelkedő tevékenység 

− aktív részvétel a tiszta környezet megtervezésében 

− illegális hulladéklerakó helyek feltárása és felszámolása terén példamutató részvétel. 

 

 (4)1  

13. §  Az Év Vállalkozója 

(1) A díj annak a bugyi vállalkozónak adományozható, aki kiemelkedő eredményt ért el illetve mutatott 

fel: 

a) közérdeket védő tevékenysége során (természet és környezetvédelem érdekében tett intézkedés) 

b) „szociális háló” és esélyegyenlőség helyreállítása, valamint új munkahely teremtése, 

c) az Önkormányzat vállalkozási programjainak kialakításában, abban való részvételben 

d) térség image kialakításában, 

e) a befektetési lehetőségek feltárásában és megvalósításában 

f) helyi igényeknek megfelelő képzési és oktatási programok megvalósításában. 

 

(2)2 

 

(3)3 Az Év Vállalkozója  díj odaítélésére előterjesztést tehet: Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság, a polgármester és a települési képviselők tehetnek a (2) bekezdésben foglaltak szerint 

javaslattételi jogosultsággal rendelkezők véleményének kikérésével. 

 

4„13/A. § 

Bugyi Nagyközség Közösségéért díj adományozható azoknak a természetes vagy jogi 

személyeknek, jogi személyiség nélküli szervezeteknek vagy közösségeknek, akik kimagasló 

munkájukkal, közérdekű felajánlásaikkal, önkéntes tevékenységükkel, szervező munkájukkal 

vagy a nagyközség közéletében végzett tevékenységükkel hozzájárultak Bugyi nagyközség 

működéséhez, környezetének szépítéséhez, értékeinek megóvásához, a közszolgáltatások 

magasabb szintre emeléséhez.  

 

14. § Az adományozás rendje. 

(1) A díjak adományozása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A határozatot minősített 

többséggel, zárt ülésen kell meghatározni, az illetékes bizottság előterjesztésére. 

 

5(2) A Bugyi Nagyközség Díszpolgára cím kitüntető elismerésből évente egy adományozható.   

6(2a) A díjakat minden évben a Szent István napi ünnepség keretében adják át. 

 

(2)  

 

(3) A díjjal járó 50.000 Ft értékű egyedi művészi értékű ajándéktárgy – mely évente az  infláció 

mértékével növelt –,  illetve  oklevél  a képviselőtestület döntése alapján  kerül átadásra. 

 
1 Törölte a 26/2011.(IX.20.) hatályos 2011. szept. 20-tól 
2 Törölte a 26/2011.(IX.20.) hatályos 2011. szept. 20-tól 
3 Módosította a 18/2005. (VIII.15.) hatályos 2005. VIII.10-től 
4 Beiktatta a 11/2022. (V.20.) sz. rendelet, hatályos 2022. május 20-tól  
5 Módosította a 18/2022. (VII.15.) sz. önk. rendelet, hatályos 2022. július 15-től  
6 Beiktatta a 11/2022. (V.20.) sz. rendelet, hatályos 2022. május 20-tól 
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(4) Csoportos díjazás esetén  a díj pénzjutalom formájában 50.000 Ft összértéken – mely évente 

infláció mértékével növelt – kerül átadásra.  

 

(5) A díszpolgári címet és az egyes kitüntető díjakat vissza lehet vonni, ha az adományozott, illetve a 

kitüntetett arra érdemtelenné, méltatlanná válik. 

 

(6) A díszpolgári címben és az egyes kitüntető díjakban részesült személyekről a Polgármesteri Hivatal 

fényképes nyilvántartást vezet. 

 

(7) E rendeletben szabályozott kitüntető cím és díjak közül szükség esetén évente egy alkalommal 

posztumusz is adományozható.  

    1a) Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2008. évben két „Posztumusz   Díszpolgári Cím”    díjat ad ki.  

 

 

(8) A Képviselő-testület gondoskodik az elhunyt díjazottak sírhelyénél a Halottak Napját megelőzően a 

méltó kegyelet-nyilvántartásról, valamint a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik a hozzátartozó 

nélküli díjazottak sírhelyének rendben tartásáról.  

 

15. § 

 

(a) Ez a rendelet  kihirdetésekor  lép hatályba. 

(b) Kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. 

(c) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a  

- 6/1996. (III.14.) sz. rendelete a Díszpolgári Cím  alapításáról és adományozásának rendjéről sz. 

rendelet 

           - 2/2000. (I.18.) sz. rendelete,  és annak módosításai a 18/2000. (IV.13.),  a 22/2000.  

             (VIII. 10.),   a 18/2001. (XI.17.) és a 21/2001. (X.14.) sz. a helyi díjak és kitüntetések   

             adományozásáról  sz. rendelet egységes szerkezetben 

 

 

 

             Szatmári Benő                                                 Szatmári Attila 

 polgármester sk.             jegyző sk 

 

 

Az egységes szerkezet 2005.  június 13-án került kihirdetésre 

 

Jelen rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2022. május 25-én.  

Jelen rendelet egységes szerkezetbe foglalva 2022. július 26-án.  

 

                                                                                       Szatmári Attila jegyző sk.  

      

 
1 Beiktatta a 16/2008. (VIII.15.) sz. r. hatályos 2008. VIII.15-től (hatályát veszti 2008. XII.31.)  


